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BAŞKANIN KALEMİNDEN

SUNUŞ
Saygıdeğer Meclis Üyeleri;

I-GENEL BİLGİLER
A-Misyonumuz
Kanunlarla ver ilen görev ve yetkiler çerçevesinde sorumluluk bilinci ile adil,hızlı ve
kaliteli,vatanda şlarımızın yaşam kalitesini yükselterek hayatı kolaylaştırmak,ka tılımcı bir yönetim anlayışıyla
verimlilikten ödün vermeden,insanımızı ve çevremizi toplumsal değerlerimizi zenginliklerle buluşturan,evrensel
ba kış açısı ve etik değerlerine bağlı, yaratıcılık ruhuyla hizmet sunmak Elazığ belediyesinin misyonudur.

Vizyonumuz
Belediyelerin görevi yaşanılabilir bir çevre yaratarak insanı temel a lan bir yaklaşımla, yasam kalitesi
giderek yükselen bir toplum ya ratma ktır. Bu amaçla yürütülen çalışmaların hepsinde açık, şeffaf, adil, verimliliği
ön plana alan, sosyal sorumluklarını yer ine getiren, teknolojik gelişmeleri izleyen ve uygulayan,pratik ve verimli
çözümler üreten,hizmeti ön plana çıkaran, çalışanları ve hizmet verdikleriyle bir bütün oluşturan belediyecilik
anlayışı Elazığ Belediyesi’nin vizyonudur.

B-Yetki Görev ve Sorumluluklar

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununun 41.maddesine göre hazırlanan yıllık faaliyet
raporu, mali yönetimde saydamlık, hesap verebilirlik, doğru ve güvenilir, önyargısız, tarafsız, açık ve
anlaşılır bir şekilde hedeflenerek kamu kaynaklarını verimli kullanarak raporumuzda yer alan misyon,
vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uyumlu olarak hazırlanmıştır.
Bir yılı daha çalışarak yoğun bir şekilde tamamlamış bulunmaktayız.2008 yılında daha önceki yıllard
a başladığımız birçok projeye devam ettik, birçok projeyi de başarı ile tamamladık. Günlük hizmetler
yerine, gelecek nesillere bırakabileceğimiz geleceğe dönük projeler ile hizmette süreklilik ve sürekli
iyileştirme ilkesini benimseyerek çalıştığımız başarılı bir yılı noktalıyoruz. Faaliyet raporumuz, bu yıl
içinde gerçekleştirdiğimiz hizmetleri, her müdürlüğümüzün yaptığı başarılı çalışmaları, üretilen projeler
ile ilgili detaylı bilgileri kapsamakta olup; çalışmaların değerlendirilmesi, önceki yıllar göz önüne
alınarak, her geçen yıl yükselen ivme ile faaliyetlerimizin etkinliği hissedilir seviyelere ulaşmıştır.
Hizmetlerimizi gerçekleştirirken ilimizde yaşayan halkımızın öncelikli ihtiyaçlarına cevap veren, halkın
insanca ve modern bir şekilde sağlıklı ortamlarda yaşamasını sağlayan bir anlayışla,çalışmalarımızda
mevcut kentin yanında, imara yeni açılan bölgelere de tüm hizmetlerin gitmesi için ilgili birimlerimizin
çalışmalarını organize ettik. Çağdaş bir kent yaratmak amacı ile parklar, oyun alanları, koşu bantları,
peyzaj çalışmaları ile çevrenin daha iyi bir görünüme kavuşmasını sağladık.
Teknolojinin hızlı geliştiği, değişimin en hızlı yaşandığı, hizmet kalitesinin yükseldiği, temeli bilgi ve
beceriye dayanan yerel alanlarda geleceği iyi görerek, bugünkü çalışmalarımızı yüksek derecede tutarak,
faaliyetlerimizi planladığımız zamandan önce hizmete sunarak,kadrolarımızı teknolojik gelişmeye
paralel, günün koşullarına göre kendini sürekli yenileyen araştırmacı, iyi yetişmiş elamanlarla yürütmekteyiz.
Sosyal ve Kültürel alanlar dikkate alınarak, sosyal yardım uygulamalarında, yoksulluk içinde yaşayan
vatandaşlarımızın onurlarına yakışacak şekilde, sosyal yardımlar hayata geçirilmiş ve bu sosyal
yardımları daha organizeli ve uzman personelimiz ile daha çok yoksul kişi ve ailelere ulaştırmayı
görev saymaktayız.
Elazığ Belediyesi olarak ne yaptığını bilen kaynak bulan, kaynakları planlı programlı harcayan,
ayaklarını sağlam bir şekilde yere basan, örnek bir kurum haline gelmenin mutluluğunu yaşamaktayız.
Kurum olarak sorumluluk duygusu içinde gücünü verimli kullanmasını bilen, her türlü israfın önüne
geçen, ileriyi gören çalışmalarımızla başarıya ulaşmaktayız.
Güçlü, çalışkan, bilinçli bir ekiple beraber 2008 yılı faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, siz değerli
meclis arkadaşlarımın görüş ve önerileri, ayrıca verdiğiniz önemli desteklerinizle başarılı bir yılı
noktalamış bulunmaktayız. Son derece başarılı bir yılı geride bıraktık. Başlayan ve devam eden birçok
proje ile yolumuza devam ediyoruz. Verdiğimiz hizmeti başarıya ulaştıran yolda bizimle hareket eden
siz değerli meclis üyelerimiz ve özveri ile çalışan belediye personelimize sonsuz teşekkür ediyorum.
Saygılarımla
M.Süleyman SELMANOĞLU
Elazığ Belediye Başkanı

MADDE 14.- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kana lizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevr e ve çevre
sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil ya rdım, kurtar ma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve
mezarlıklar; a ğaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosya l
hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar
ve ya yaptırır. Büyükşehir belediyeler i ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma
evleri açar.
b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya ya ptırabilir,
her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;
kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıya n mekânların ve işlevler inin
korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun
olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği
sağlar; her türlü amatör spor karşılaşma ları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün basarı gösteren
ve ya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Yurt dışı kardeş şehir ilişkileri kur ar. Gıda
ba nkacılığı yapa bilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kurulusuna verilmeyen mahallî müşter ek
nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de ya par ve ya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası,
belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en
yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin
durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını
kapsar.Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.4562 sayılı Organize
Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiya zları şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak ama cıyla her tür lü faaliyet ve
girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasa kları koymak
ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Ger çek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
d) Özel kanunlar ı gereğince belediyeye a it vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylar ının tarh, taha kkuk
ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su,
atık su ve hizmet karşılığı a lacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sa ğlamak; atık su ve yağmur
suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurma k, kurdurmak, isletmek ve islettirmek;
kaynak sularını isletmek veya islettirmek.
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f ) Toplu tasıma ya pmak; bu ama çla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her
türlü toplu tasıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, isletmek ve islettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılma sı ve
depolanması ile ilgili bütün hiz metleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi ama cıyla, belediye ve mücavir alan
sınırları içer isinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralama k veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis
etmek, bunlar üzer inde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevz uata göre yat limanı
ve iskele kurmak, kurdurmak, isletmek, islettirmek veya bu yerler in gerçek ve tüzel kişilerce açılma sına izin
vermek.
k) Ver gi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar
vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma a çık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsa tlandırmak ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış ya pan
seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz sa tış yapa n seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu,
cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda ma ddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyer ek otuz
gün içinde geri alınma yan gıda dışı malları yoksullara vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Ga yrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerler ini kentin
belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)
depolama sahalarını,inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belir lemek;
bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri alma k.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde isletilen her tür lü servis ve toplu tasıma araçları ile taksi
sa yılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerler i ile karayolu, yol, cadde,
soka k, meydan ve benzeri yerler üzer inde araç park yerlerini tespit etmek ve isletmek, islettirmek veya kira ya
vermek; kanunların belediyelere verdigi trafik düz enlemesinin gerektirdigi bütün işleri yürütmek.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseseler den birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve
denetlenmesi, büyük şehir ve il merkez belediyeleri dışında ki yer lerde il özel idar esi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f ) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıstay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının
kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz
ve ya tekel oluşturmayacak sekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getir ebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya
verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
İl sınırları içinde büyük şehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile
nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim
kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalısmalarını faiz a lmaksızın
on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olara k yapabilir veya yaptıra bilir, bunun karsılıgında yapılan tesislere
ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile
ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla
kamuoyu yoklaması ve ar aştırması yapabilir.
Belediye mallarına karsı suç isleyenler devlet ma lına karsı suç islemiş sa yılır. 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu’nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları ha kkında da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı ba ğışlar ve ka mu hizmetlerinde
fiilen kullanılan m alları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve har ç gelirleri haczedilemez.

GENEL BİLGİLER
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C-İdareye İlişkin Bilgiler
1-Fiziksel Yapısı
Elazığ belediyesi sınırları içerisinde;
a)Merkez hizmet binası
b)Temizlik gara jı ve bina sı
c)İtfaiye müdürlüğü binası ve garajı

e)Kızılay şantiyesi
f)Asri mezarlık kömür deposu ve kantar binası
g)Beton ve tretuvar döküm atölyesi
h)Molla Kendi beldesi atık su arıtma tesisleri
ı)İşletme ve iştirakler müdürlüğü hizmet binası
j)Hanpınarı asfalt şantiyesi
k)Kanalizasyon şantiyesi
l)Park ve bahçeler müdürlüğü serası
m)Zabıta Binası
Elazığ halkına hizmet vermektedir.

2-Örgüt yapısı
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BELEDİYE ENCÜMENİ

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Elazığ Belediyesi, kent bilgi sistemi kurma sı ve elektronik belediyecilik uygulamalarına geçmesi açısından
ülkemizde önde gelen belediyelerden birisi olmuştur. Su anda sistem için yetiştirdiği kadroyla sistemi güncel bir
şekilde işletmektedir. Bunun yanında yeni belediye yasasının esaslarından birisi de şeffa flığın sağlanma sıdır.
Oluşturduğumuz we b sayfamızla birçok belediye islerini ve bilgilerini internet aracılığıyla ha lkımıza
sunmaktayız. Ayrıca belediyemizin sahip olduğu atık su arıtma tesisi tekniğine uygun olara k belediye
personelleri tarafından işletilmektedir . Kurumumuzda birimler arası iletişim isleri tamamen otomasyona geçmiş
durumdadır. Personellerimize de ger ekli bilgisayar eğitimi verilmiştir. Kısacası bilgi çağının nimetlerinden ger ek
teknolojik alt yapımızla gerek eğittiğimiz elemanlarımızla yar arlanmakta yız.. Yine belediyemiz sahip olduğu is
makineleri ve asfaltlama ara çlarıyla, yeni yollar a çmakta ve asfaltlama çalışmalarını kendi imkanları
çerçevesinde ya pmaktadır.

4-İnsan Kaynakları
Elazığ Belediyesi 240 memur,3 sözleşmeli personel,530 işçi olmak üzere toplam 773 personelle
halkımıza hizmet vermektedir.

ÖZEL KALEM MÜD.

BELEDİYE BAŞKAN
YARDIMCILARI

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ MÜD.

İNSAN KAYNAKLARI
ve EĞİTİM MÜD.

KÜLTÜR
MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME ve
İŞTİRAKLER MÜD.

STRATEJİ
GELİŞTİRME MÜD.

YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

PARK
BAHÇELER MÜD.

ULAŞIM
HİZMETLERİ MÜD.

DIŞ İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN ve HALKLA
İLİŞKİLER MÜD.

TEMİZLİK
İŞLERİ MÜD.

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE
KORUMA MÜD.

FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

VETERİNER
İŞLERİ MÜD.

MEZARLIKLAR
MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve
ŞEHİRCİLİK MÜD.

ETÜT ve
PROJE MÜD.

DESTEK
HİZMETLERİ MÜD.

PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI
İLKOKUL

298

SOSYAL YARDIM
İŞLER MÜD.

ORTA ÖĞRETİM

150

YAPI KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

233

YÜKSEK ÖĞRETİM

92

TOPLAM

773

İTFAİYE
MÜDÜRLÜĞÜ
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k)Şehrimizin her yerinde çocuk oyun alanları, ye şil park alanlarının açılması, yeni bulvarların, refüj
alanlarının ağa çlandırılması, çalı gurubu bitkilerin ekimi, çim ve çiçeklerle, ilimizi yemyeşil bir görünüme
kavuşturduk.
l)Deprem bölgesinde bulunan Şehrimizde; depreme daya nıklı inşaa tların yapılması için laboratuar
ortamında çeşitli testler uygulanarak beton dayanım gücü tespit edilmekte, inşaatlardan alınan numuneler
incelenerek ra porlanmaktadır. Yapılan binalar hakkında vatandaş bilgilendirilmektedir. İnşaat kontrol ekipleri
sürekli denetimini sürdürmekte, şartlara uymayan bina lar ın yıkımı gerçekleştirilmiştir.
m)Elaz ığımızın Doğusuyla, Batısıyla. Kuzeyi ve Güne yi ile yol ba kım ve asfaltlama çalışmaları
yapılmış, mahallelerde kar o ve beton parke taşı döşenmiş, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekeleri yapılmış,
muhtar ofisi, anaokulu yapımı, tarihi kapalı çar şının restore edilmesi, belediye hizmet binası yapımı, yeni sebze
hali yapımı, çeşme yapım ve bakım onarımları yapılmaktadır.
n)Belediyemizin, gerçekleştirmiş olduğu hizmet, çalışma, faaliyet ve etkinlikler günlük olar ak
hazırlanan basın bültenleri ile kamuoyuna duyurulmaktadır. Çalışmalarımızın özellikle gör üntülü olmasına
gayret edilmiş, çalışmalarımız’’Hizmet Bilgi Bankası’’adı altında ver iler ha linde depolanmaktadır. Hizmet
tanıtım CD siylede İl, İlçe ve İl dışındaki hemşerilerimize ulaştırılmıştır.

5-Sunulan Hizmetler

o)Geri dönüşüm projesi ile a mbalaj atıklarının toplanması, gerekli ayrışım tamamlandıktan sonra
ekonomiye kazandırılması, ha şereye karşı açık ve kapalı alanların ila çlanması, kış aylarında kar ve buzlanmadan
dolayı meydana gelen zorluklarla mücadele çalışmalarının yürütülmesi, cadde ve sokaklardan z amanında
çöplerin alınma sı, süpürülüp temizlenmesi, gerek duyulduğunda yıkanma işlemi yapılarak halkımızın sağlığa
uygun bir ortamda yaşaması sağlanmaktadır.

a)Belediyemizin, katılımcı, şeffaf, halkla bütünleşen yönetim anlayışı içinde üretmesine katkıda
bulunarak, başkanlık makamının halka açık olmasını sağlamayı kendimize en öncelikli hizmet olarak
görmekteyiz.
b) Mahalle sorunlarının tespiti ve çöz ümlenmesi konusunda maha lle halkıyla iletişimi sağlamaktayız.

p)Elazığ genelindeki tüm ka vşa kların, bulvarların sinyalizasyon sistemleri yeniden revizyondan
geçirilerek, tra fik ikaz levhaları gerekli yerlere yerleştir ilip, Şehrin tüm ca dde ve bulvar kaldırım taşları
boyanmıştır.
r)İtfaiye araçlarımızın modernizasyon çalışma ları yapılmış, mevsim özelliklerine göre yangın bülteni
hazırlanmış,1/5000 ölçekli yangın ulaşım planı hazırlanmıştır.

c) Kurum olarak sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve sosyal yardım kuruluşları gibi örgütlerle gerekli
diyalogu sağlayarak hizmet kalitemizi en üst seviyeye ulaştırmaktayız.
d) Meslek edinme kur sları a çara k ekonomik ka lkınmaya katkı sağlama ktayız.

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

e)Şehircilik ve imar çalışmaları, kirletilmemiş bir çevre hazırlamak ulaşım ve dolaşım özgürlüğünün sağlanması,
spor alanlarının ve parkların oluşturulma sı, kaliteli bir mimariye fiziki çevrenin oluşturulması

Ülkemizde yerel yönetimler yeniden bir yapılandırma süreci içerisinde bulunma ktadır. Yeni 5393 sayılı
Belediye Yasası, Yeni İhale Yasası, Norm Kadro ve Analitik Bütçe Uygulamaları, 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetim ve Kontrol Kanunu gibi ya salar çıkmıştır. Bu yasa ları destekleyen yönetmelik ve tebliğlerle işlemler
devam etmektedir. Bu a çıdan yerel yönetimler İçişleri Bakanlığı ve Sa yıştay denetiminden başka iç denetim
müesseselerini faaliyete geçirmektedir. Belediyemiz iç denetimle ilgili gerekli çalışmaları yapmış ve gerekli
denetimler için ka drosunu kurarak, kurum içi yapılan evr aklar titizlikle yasal çer çeve ve kanunlara göre
incelenip,Sayıştay denetimi için hazır hale getirilmiştir.

f)Şehrimizin büyümesi ile merkezde yetersiz kalan sebze halinin şehrin dışına taşınması, sebze ha linin
daha modern ve kullanışlı ha le getirilmesi,
g)Kentsel dönüşüm projeleri için ça lışmalar devam etmekte, uydu kent kurularak. Modern yollar,
parklar, otoparklar ve her türlü sosyal donatı ile birlikte ça ğdaş ve depreme dayanıklı kent mekânları
oluşturulmuştur.
h)İlimizin kültürel kalkınma sına katkıda bulunmak amacıyla, va tandaşlar ımıza da bu çalışmalarımızı
duyurmak için ‘’Başkan ‘’adlı der ginin yayınlanması,’’Elazığ okuyor’’kampanyası kapsamında kitaplar alınar ak
va tandaşlarımıza dağıtılmıştır.
I)Yurtiçi ve Yurtdışından Şehrimize gelen konuklara misafirperverliğimizi göstererek gezi ve İlimizin
tanıtımı ya ptırılmıştır.
j)Toplumda çevre koruma ve kontr olü bilincinin gelişmesi ve ç evre eğitimi programları hazırlayıp,
halkımızı bilinçlendirerek, seminerler, paneller düzenleyerek ve konu hakkında her türlü bilgi ile doküman
kullanarak, vatanda şımıza gerekli bilgi akışını sağladık.
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Çağın bilgi teknolojisini kullanarak, halkımıza
daha hızlı ve doğru hizmet sunulması.

Vatandaşın ihtiyacına en kısa zamanda ulaşmak.

Kaliteli insan gücü alımının gerçekleştirilmesi.

İş görenlerin performansını maxsimum seviyeye
çıkarmak

Kaliteli mimari yapılar,depreme dayanıklı
modern binalar kazandırmak,alt yapısı
tamamlanmış,çarpık yapılanmayı önlemek ve
yaşanılır mekanlar oluşturmak.

Şehrimizi tarihi ve doğal güzellikleri ile birlikte
proje üretmek, “ örnek şehir “ olması yolunda
yeniliğe açık geçmiş ve geleceği bugünde
birleştirmek.

Belediyemizde hizmet gören, araç ve iş
makinelerinin bakım ve onarımları, verimli,
asgari fire ile ömrünü uzatmak.

Araçların ömrünü uzatmak için kullanılan oto
yedek parçaların kalitesine dikkat edilmelidir.

Kaybolmaya yüz tutmuş, kültürel değerlerimizi
kurum ve kuruluşların işbirliği ile kültürel
değerlerimize sahip çıkmak.

Müzik, folklor, giyim, yazılı eserler vb. belediye
çatısı altında toplayarak kayıt altına alıp halkın
beğenisine sunmak.

Düşkünler yurdunu daha modern bir yapıya
kavuşturmak.

Kimsesiz, hasta, bakıma muhtaç insanlara şefkatle
yaklaşarak ihtiyaçlarını modern tekniklerle
yardımcı olmak.

İlimizde, çevresel kirliliği önleyerek, doğal
varlıkları korumak, geliştirmek, gelecek
kuşaklara çevre kalitesi yüksek, yaşanabilir bir
kent bırakmak

Mücavir alan içinde denetim yaparak kaçak
kalitesiz yakıtları imha etmek, hava ve gürültü
kirliliğini tespiti kirliliği önlemeye yönelik halkı
bilinçlendirmek .

Yasa ile verilen sorumluluk alanında
vatandaşımızın, can ve mal güvenliğini sağlamak
amacı ile itfaiye acil yardım hizmetlerini, etkin
şekilde yürütmek.

Yangın, doğal afet olmadan önce önlem almak,
olduktan sonra iyileştirme faaliyetlerinin yapılması.

Çağdaş bir kentsel tasarım anlayışıyla mimarlık
ilkeleri doğrultusunda yeşil alan tasarım
uygulamaları yapılarak yaşanabilir yeşil bir kent
oluşturmak

Yeşil alan ve parkların oluşturulması bakım ve
onarımların yapılması.

Basın yayın çalışmalarının, etkili, verimli
olmasını sağlayarak yapılan faaliyet ve
hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde, kamuya
sunularak, halkını yeterli ölçüde bilgilendirmek.

Belediye ye ait tüm basılı gazete, broşür,
bilgilendirici afişler, fotoğraflar vb. çalışmaların
yayınlanarak hizmetin eksiksiz olarak yürütülmesi

Şeffaf yönet im anlayışı ile meclis ve encümen
çalışmalarının içeriğini halkın, kurum,
kuruluşların, erişimini sağlamak. Bilgi, belge
akış hızını artırmak.

Meclis ve encümen kararlarını elektronik ortama
aktarmak, geçmişe yönelik belgelerin tasnif ve
düzenlemelerini ya parak internet üzerinden
paylaşımı sağlamak
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Tüketici haklarını korumak, her türlü seyyar oluşumun
önüne geçmek için gerekli tedbir ve önlemleri
almak,va tandaş odaklı hizmet anlayışı ile güvenli ve
verimli çalışmalarımızı yürütmek.

Zabıta hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için telsiz
ağını geliştirmek, tören bandosu kurmak, personel
sayısını artırmak, görüntülü kamera sistemine geçmek,
uluslararası standartlarına ulaşmak

Mali kaynakların verimli kullanımını sağlamak, mali
yapıyı güçlendirici çalışmalar yapmak, iyi bir bütçe
yapmak, mevzuata uygun hızlı etkin harcama
yönetimini kurmak, ön mali k ontrol süreçlerini kurarak
mali karar ve işlemleri, kaynakların etkin ekonomik ve
verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik birimlere
danışmanlık hizmeti vermek.

Bütçenin gerçekleştirme oranının % 100 e yakın
gerçekleşmesini sağlamak . açık ,anlaşabilir raporlama
sistemini kurmak , iç dış borçlanma planı hazırlamak, ön
mali kontrol yapılanmayı tamamlamak .

Gelirlerin tahsil ve takibi hızlı ve sonuca yönelik,
tahsilatı artırmak, mükelleflerin ödemelerini
kolaylaştırmak, mümkün olan optimum mali sosyal
faydayı sağlamak.

Belediye gelirlerinin tahsilat oranını % 100 oranına
çıkarmak .

Mezarlık dokusunu koruyarak, geliştirmek. En iyi
hizmeti sunarak, modern anlayışla yeniden
yapılanmak.

Mezarlık alanlarının genişletilmesi defin işlemlerinin
kolaylaştırılması tüm işlemlerin elektronik ortamda
gerçekleştirmek

Halkın yaşam kalitesini yükseltmek için
hızlı,güvenilir,temiz,konforlu,ucuz,zaman tasarruflu
bir toplu taşıma sistemi kurmak.

Toplu taşıma araçlarının takip ve izleme sistemini
kurmak .

Sürücü ve yayalar için, trafik ve yol güvenliğini
artırmak, trafik yol işaretlemesi,çizgi ve levha
sistemleri,sinyalizasyon şebekesini geliştirmek.Trafik
merkezli görüntülü mobil kameraları ve akıllı ulaşım
sist emleri geliştirmek.

Yaya ve araç trafiğinin emniyeti için kış aylarında kar ve
buzlanmaya karşı tedbirler almak.

İnsan sağlığını ön planda tutan sağlıklı gıda, sağlıklı
çevre, sokak hayvanlarını kontrol altına alma, başta
hayvansal gıdalar olmak üzere tüm gıdaların bunlarla
ilgili iş yerlerinin, teknik ve sağlıklı şartlara sahip olup
olmadığının k ontrolünü yapmak.

Hastalık taşıyan hayvanlarla mücadele ederek sokak
hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlamak. Güvenli
gıdanın tüketiciye ulaşmasını sağlamak. Halkın hayvan
sevgisini gidermek için doğal yaşam şartlarında
hayvanat bahçesi oluşturmak..

Özel mülkiyete saygı ilkelerini göz önünde
bulundurarak, hukukun verdiği yetkiye dayanarak,
gayrimenkullerin en kısa zamanda kamulaştırmalarını
gerçekleştirmek.

Kamulaştırmalarda hukuki sürecin uzamaması için
uzlaşma ile sonuçlandırmak.

Şehrin alt yapısını iyileştirmek, yapılmakta olan
Belediye hizmet binasını bi tirmek.

Yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşenmesi

Belediyemiz hizmet sınırları içerisinde,üretilen katı
atıkları,ambalaj atıkları,atık sular,mezbahana
atıkları,sağlık kuruluşlarındaki tıbbi atıkların
toplanması ve bertaraf edilmesinde ,geçen süre
içerisinde insan sağlığını korumak ve çevre kirliliğinin
önlenmesi.

Cadde ve sokaklarının gece yıkanması, çöplerin en kısa
zamanda toplanması

Kayna kların etkin, verimli , rasyonel kaynak kul lanımı, kent ihtiyaçlarına uygun yeni tasarım projel er inin
hazırlanması, yeşi l alanların artırılması, içme suyu iht iyacının çözümlenmesi, ya rdıma muht açların
desteklenmesi, bilişim alt yapının gelişt iri lmesi, proje eki pleri ol uşturulması, hizmet içi eğiti mlerin verilmesi,
geçmi şte t am olarak kurulamayan plan-program-bütçe bağlantısını güçlendirerek etkili hesa p verebil irl iğe z emin
ol uşturmak.
Şehrimizde ulaşımı hızl ı, konforlu, güvenli, ucuz ve kolay erişil ebilir hale getirmeliyiz. Kentin doğal,
kül türel ve tarihi mirasını koruyup, bu değerlere öncel ik vererek, turizmi gel iştirerek tanıtım faaliyetlerini iyi
yapmak.
Otopar kları ya ygınlaşt ırı p sa yılarını artırara k yaşanmakt an keyif alınan, mutluluk duyulan, daha yeşil,
daha temiz, daha sağlı klı bir çevre ol uşturarak, kaynakların etkin kullanımını sağlayarak, kır sal kesi ml erin
kalkınmasına yardımcı olacak hizmetlere hız vermek.
Kentsel dönüşüm projel eri uygulanarak kent dokusu içerisinde yer alan, sağlıksız, ruhsatsız, güvensi z ve
çirkin yapılaşma alanlarının rehabilit asyonunu sağlamak.
Belediyemiz içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi, katı at ık bertara f t esisi ve al t yapı ihti yaçları
bel irlenerek hizmetleri planlı projelere dayalı çal ışmalar yapmak.
Kamu kurum ve kur uluşları ve sivil topl um kuruluşları il e iş birliği sağlanarak sosyal hizmet ve yar dım
alanlarında faaliyet lerimizi yüksek sevi yede tutmak.
Doğal gazın ya ygı nlaşması ça lışmalarına hız vermek, sosyal projeler üret erek yardımlara öncül ük
etmek, yoksull ara mücadelede bütün imkânl arını kull anarak yaşl ı ve engellil ere hizmet merkezi açmak, her yaşta
va tandaşların spor yapabil mesi için spor tesi sleri yapılıp sporcular desteklenmek.
Temel prensiplere uygun biçimde ka tılımcı, saydam, adil, güveni lir, veriml i ve kali teli biçimde hizmet
sunarak, doğal kaynakl arın kull anımında gelecek nesiller adına koruma ve kullanma dengesini gözetmek.
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A-Mali Bilgiler
1-Bütçe Uygulama Sonuçları
ELAZIĞ BELEDİYESİ GİDER B ÜTÇE UYGULAMA SONUÇL ARI TABLOSU
İdare Adı
Ekonomik
Kodlar(1.Düzey)

01-Personel Giderleri

02-SGK Devlet Primi
Giderleri
03-m al ve Hizmet Alım
Gider.
04-Faiz Giderleri
05-Cari Transferler
06-Sermaye Giderleri
07-Sermaye
transferleri

A Z I
L
Ğ
E

09-Yedek Ödenekler
Bütçe Ödeneği
Toplamı

B E

S İ

Transfer Edilecek
Ödenekler
Genel Toplam

Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye

E D İ

E

L

Diğer Yurt İçi
Kaynaklar

Y

Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
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ELAZIĞ BELEDİYESİ
Gerçekleşme

Tahmin

2007

2008

2009

2010

2011

22.038.112.25

24.568.951,49

27.571.520,00

27.902.378,24

28.237.206,65

3.645.390,42

4.178.246,57

4.546.100,00

4.600.653,20

4.655.861,02

42.031.306,49

58.081.763,64

84.745.172,00

85.762.114,09

86.791.259,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.597.119,48

2.557.789,99

4.545.776,00

4.600.325,32

4.655.529,21

16.761.311,01

30.029.307,06

37.274.348,00

37.721.640,18

38.174.299,84

10.000,00

95.250,00

879.815,00

890.372,78

901.057,25

0,00

0,00

87.083.239,65

119.511.308,75

0,00

0,00

87.083.239,65

119.511.308,75

116.698.150,60

13.307.000,00

13.466.684,00

13.628.284,21

174.944.167,81

177.043.497,44

0,00

0,00

172.869.731

174.944.167,81

177.043.497,44

139.998.645,00

172.869.731

174.944.167,81

177.043.497,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116.698.150,60

139.998.645,00

172.869.731

174.944.167,81

177.043.497,44

172.869.731

0,00
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24
25
33
38
40
41
43
46
48
49
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AÇIKLAMA
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜD.
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR İŞLERİ MÜDÜRRLÜĞÜ
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜD.
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜD.
ULAŞTIRMA İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜD.
SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM

BÜTÇE YILI
KURUM ADI
KURUMSAL KOD
KOD

2008
ELAZIĞ BELEDİYESİ
46.23.02
01
02
PERSONEL
SOS. GÜV. KUR.
GİDERLERİ
DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
547.385,67
25.822,23
55.886,90
7.660,94
141.878,00
17.792,08
22.748,36
2.417,60
73.576,91
7.622,64
4.381.396,28
814.586,10
255.728,66
29.278,82
2.051.592,65
330.550,74
126.809,30
16.429,45
1.283.363,37
221.685,31
4.387.174,90
813.120,42
104.583,25
5.658,94
1.011.849,40
127.119,78
66.441,95
9.118,50
6.969.480,19
1.227.381,69
171.410,38
21.908,81
418.342,78
80.423,35
378.684,41
64.433,35
1.798.808,26
317.473,25
42.260,16
4.912,40
38.223,11
5.210,04
57.909,82
6.072,38
55.896,36
7.296,47
127.520,42
14.271,28
24.568.951,49
4.178.246,57
03
MAL VE
HİZMET ALIMI
GİDERLERİ
1.176.752,84
36.224,99
101.214,19
240.258,14
655.120,95
10.021.447,64
348.765,51
112.785,46
1.023.723,10
2.123.158,12
20.846.399,93
656.039,02
300.223,78
288.414,52
10.514.005,26
363.508,08
1.289.215,42
51.495,38
4.852.051,03
11.985,46
3.724,65
36.253,61
1.736.159,59
1.292.836,97
58.081.763,64
32.155,64
8.919,98
45.656,11
2.854,94
8.865,34
28.999,99
27.893,72
155.336,44
14.698,16
12.225,50
6.433,67
9.097,56
237.998,71
6.215,30
210.060,28
26.486,74
1.636.206,62
15.353,83
12.130,08
5.791,84
6.283,60
6.488,50
29.070,24
12.567,20
2.557.789,99

05
CARİ
TRANSFERLER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.250,00

07
SERMAYE
TRANSFER

1.784.534,20
108.692,81
306.540,38
268.279,04
769.677,92
33.677.677,36
664.125,83
4.459.074,38
1.184.241,85
7,756.885,93
26.768.727,67
775.378,77
1.679.318,03
1.987.889,75
22.254.006,60
588.665,31
3.450.165,47
538.758,97
6.980.462,62
67.309,86
55.618,50
109.658,97
1.828.422,66
1.447.195,87
119.511.308,75

TOPLAM
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2.417,82
0,00
0,00
0,00
24.492,08
18.431.247,35
2.459,12
1.808.809,09
2.581,84
4.116.453,63
715.598,75
0,00
2.126.36
1.617.699,48
3.237.829,18
5.351,30
25.977,30
28.792,00
0,00
2.360.00
2.177,10
2.934,66
0,00
0,00
30.029.307,06

06
SERMAYE
GİDERLERİ

EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE
2008 MALİ YILI HARCAMA CETVELİ

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME
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ELAZIĞ BELEDİYESİ GELİR BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

İdare Adı
Ekonomik
Kodlar(1.Düzey)

01.Vergi Gelirleri

02.Sosyal Güvenlik
Gelirleri

03.Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirleri

04.Alınan Bağış ve
Yardımlar ile Özel
Gelirler

05.Diğer Gelirler

06.Sermaye Gelirleri

08.Alacaklardan
Tahsilat

09-Red ve İadeler (-)

Genel Toplam

ELAZIĞ BELEDİYESİ
Gerçekleşme
2007

Tahmin

2008
2009
2010
2011

7.131.579,63
7.681.357,66

14.721.000,00
14.897.652,00
15.076.423,82

920,00
0,00

0,00
0,00
0,00

20.685.431,17
23.567.237,72

26.562.000,00
26.880.744,00
27.203.312,92

301.181,60
582.346,88

10.550.000,00
10.676.600,00
10.804.719,20

38.499.480,73
47.605.746,72

68.154.000,00
68.971.848,00
69.799.510,18

2.362.746.91
34.276.067,53

52.929.000,00
53.564.148,00
54.206.917,78

92.75
0,00
0,00
0,00
0,00

-164.121,23
-112.640,93
-46.269,00
-46.824,23
-47.386,11

68.817.311,56
113.600.115,58
172.869.731,00
174.944.167,81
177.043.497,44

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Belediyemiz 2008 faa liyet dönemi içerisinde Mali yıl Bütçe ödeneği olarak 139.998.645,00 TL ödenek
konulmuş olup,yıl içerisinde 119.511.308,75 TL’si harcanmış,geri ka lan 20.487.336,25 TL’lik ödenek iptal
edilmiştir.Faaliyet dönemi içinde belediye gelirimiz 113.600.115,58 TL.dir. Ayr ıca 2008 mali yılından 2009
Mali yılına 11.452.996,97 TL Gelir tahakkuku devretmiştir.
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Mali hizmetler müdürlüğü tarafından bütçeleme, faa liyet-bütçe ilişkisi göz önüne alınarak planlanmış,
2009 yılı performans programında detaylı olarak daha net biçimde ortaya konulmuştur.
Vatandaşa hizmet sunma ve ihtiyacı karşılama kapsamında mali,fiziki,teknolojik ve be şeri ka ynaklar
kullanarak,faaliyetlerin planlanara k kaynakların etkin kullanma ,dağılımı a daletli ve başarıyı şansa
bırakmadan,geleceğe dönük çalışmaları sürdürerek sonuca ulaşmaktır.
En iyi yatırım insana ya pılan yatırımdır anlayışıyla,insan kaynağının objektif şekilde istihdamının
sağlanması,bilimsel ve teknolojik değişimlere en doğru şekilde uyum sağlayan,eğitimin verilmesi,personelin
istihdam türlerine,eğitim durumuna,yaş ve hizmet sınıflarına gör e dağılımını yapmaktır.
Mevcut içme suyu şebekesi bakım ve onarımı, yeni su depolarının yapımı, üretim tesislerinde klorlama
ve dezenfeksiyonların yapılması, sağlıklı içme suyunun temini sağlanmaktadır.
Kent içi ulaşımında toplu taşımanın ya ygınlaşması a macıyla özel halk otobüsleri şehir içi ulaşımını
sağlamakta yeni hat ve güzergahların tespiti yapılarak planlı bir şekilde ulaşımın en kısa z amanda verilmesine
çalışma faaliyetleri yürütülmüştür.
Belediyemizde hazırlanan uygulama imar planı ve par selasyon planlarının nazım planlarına
uygunluğunun kontrol edilerek, imar planı hazırlamak, imar hareketlerinin denetlenmesi imara a ykırı ya pının
önüne geçilmesi, kentsel tasarım ve dönüşüm projesinin hazır lanması kent alanları taranarak yapıların depreme
dayanıklılığı değerlendirerek koruma ve uygulama projelerin geliştirilemezsi, zemin ve deprem inceleme amaçlı
uygulama , araştırma, geliştirme ve değerlendirme çalışmaların sonuçları inceleme ve izleme bilgi sistemini
geliştirmek imar planına göre yapılan ifraz- tevhidin ilgili ka dastro müdürlüğü ve tapu sicil müdürlüklerine
tescilleri yapılır. Ayrıca kamu yararına bedelini ödemek koşuluyla gerçek ve özel hukuk tüzel kişilere ait
taşınmazların mevzuatın öngördüğü usuller ile sahiplenmesi, mülkiyetinde onlar taşınmazların gelir elde etmek
amacıyla satışın yapılması
Belediyemiz müca vir alanlarında ikamet eden çalışamayacak derecede özürlü, dul, yetim, kimsesiz,
ya şlı kişi ve ailelere yemek ve ekmek yardımının ya pılma sı yılda bir ve birkaç defa iaşe paketi verilmesi kışın
yakacak yardımı ya pılmalı. Odun ve kömürleri z amanında muhtaç olan ailelere ulaştırılma lı. Cenazesi olup defin
raporu getir en herkesin yıkanmamışsa cenazesini yıka ma k, kefenlemek, taşımak, mezarını a çmak cenaz e ve
mezar kayıt defterlerini işlemek, mezarlıkların temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak, çimlenme ve
ağaçlandırılarak yeşil ve güz el görünümünü sa ğlamak

3-Mali Denetim Sonuçları
5393 sayılı Belediye kanununun 25.maddesi ve Elazığ belediye ba şkanlığının 02.1.2008 tarih ve
2008/02 sayılı teklif yazısı gereğince 02.01.2008 tarihli belediye meclisi toplantısında gizli oy ile yapılan seçim
sonucu, belediyemiz birimlerini denetlemek üz ere Meclis üyeleri arasından,Mehmet ISPARTALI,A.Rıza
KAPLAN ve İ.Murat ÜNAL dan oluşan bir denetim komisyonu kurulmuştur.Oluşturulan denetleme
komisyonu 11.01.2008 tarihinde toplanarak çalışmalarına başlamış,yapılan değerlendirme toplantısından sonra
belediyemizin müdürlük düzeyindeki tüm birimlerin temel muhasebe verileri,iş ve işlemleri ayr ı ayrı incelenerek
yaptıkları çalışmaları bir rapor halinde gerekli ma kamlara sunmuşlardır.

2872 sayılı çe vre kanunu doğrultusunda hava kirliliğini önlemeye yönelik kontrol ve denetim
faaliyetleri yürütülerek, yıl içerisinde denetim ekipleri periyodik kontroller yaparak katı yakıt numuneleri
alınarak konu hakkındaki yönetmelik hükümlerine uygunluğu sağlanmaktadır. Hava kirliliği oranlarına göre
yakma sa atleri hakkında halkı bilinçlendirmek.

B-Performans Bilgileri:
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

Yasa lar ın verdiği yetkiyle ihtiya ç duyulan bölgelerde zabıta kara kolları kurularak, şehrin hafta tatili
ruhsatları, işyeri açma ruhsatı olmayan işyerleri hakkında işlem yapmak, ha l rüsum ödemeden yaş sebz e ve
meyve satışına engel olma k. Dilenci , seyyar satıcılara mani olmak. Ulusa l bayram ve özel günlerde yapılan
törenlerde gereğini yerine getirmek, muhtaç a ileleri tespit etmek, izinsiz ya pılanmaya engel olmak, ya ya
yollar ına mal konulmasına engel olmaktır.

Elazığ Belediye Başkanlığı 2008 Yılı faaliyetlerini, planlandığı şekil ve şartlarda ilgili birimler
tarafından gerçekleştirmiştir . Elazığ Belediye Başka nlığı Birimleri; tüm faaliyet ve proje organiza syonlarında
etkinliğe, verimliliğe, ihtiyaç durumuna, öncelikliğe, maliye te, ekonomikliğe büyük önem vererek çalışmalarını
sürdürmektedir.

Yaşa m alanlarını güvenli kılmak için, ya ngın ve güvenlik önlemlerin alınması, yeni açılan iş yerler inin
yangın güvenliği, yangına en kısa z amanda ulaşılarak söndürme, soğutma ve kurtarma faaliyetlerin yürütmek,
yangının çıkış sebeplerini ar aştırmak, zarar tespiti yapılarak tutana k a ltına almak, müdahale konusunda temel
itfaiyecilik eğitimi personelin bilgi, birikim, ve deneyimini artırarak zayiatı en aza indirmek itfaiye araçları ile
pankart asma, bayrak asma, süsleme işlemlerini yapmak.

Kurumumuz her faaliyetin fa aliyet planı birimleri tara fından yapılmıştır. Faaliyet Planlarında her
faaliyetin kim tara fından, nasıl, ne kadar sürede ve hangi bütçe kaleminden karşılanacağı a yrıntılı bir biçimde
incelenerek ortaya çıkan sonuç doğrultusunda karar verilmiştir..
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Belediyemiz haşerelere karşı ilaçlama çalışma ları yapmış, çöp toplama ça lışmaları poşet sistemiyle
günlük olarak yapılmakta, tıbbi atık toplama faa liyetlerine gerekli ha ssasiyet gösterilmiştir. Cadde ve soka klar
kirlenen yol ve kaldırımlar sabah erken saatlerinde temizlenmiş, Pazar yerleri cadde ve me yda nların
temizlenerek yıkanmaları, foseptik kuyuların temizlenmeleri ambalaj atıkların toplanması ve geri kazanım
konusunda çalışmalarımız devam etmekte, toplanan atıkların geri dönüşümü ve geri kazanımı sağlanma ktadır.
Belediyemiz park alanları, yeşil alanların bakım ve onarımları , dolgu , tesviye, hafriya tlar alınarak, çim
ekimleri ağaç dikimleri, çalı gurubu ve süs dikimi yapılmıştır. Çocuk oyun gurubu sportif ve kondisyon aletleri
alınarak park alanlarında vatandaşın hizmetine sunuldu.

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
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Doğrudan temin kapsamındaki her türlü mal ve hizmet alımlarını uygun şartlarda ve zamanında temin
etmek üzere piyasa araştırmaları yapılmış, temin edilerek malzemeler ilgili birimlere ulaştırılmıştır.
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Şehrin sinyalizasyon çalışmaları yapılarak bulvar, cadde, sokak levhalandırmaları yapılarak, mahalle ve
kapı numaralanma çalışmaları yürütülmüştür.

IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-Üstünlükler
1-Stratejik planlama, yıllık bütçe, performans programının hazırlanmış olması ve tüm birimlerin ça lışmalarında
gerekli hassasiyeti göster meleri.
2-Belediyemizin yeterli sayıda araç, gereç ve iş makinelerine sahip olma sı, bilgisayar alt ya pısı, yetişmiş
elamanları ve bilgi sistemi için ya zılım programlarının kullanılıyor olma sı.
3-Sosyal kültürel alanda bilgiye da yalı projeleri ile diğer kamu kuruluşları ile iletişim ve koordinasyonu yüksek
seviyede tutmak.
4-Sosyal Belediye cilik anlayışını ön planda tutarak, şehrimize hita p eden iç pazara yönelik modern sebz e ha linin
yenilenmesi.

Hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği çerçevesinde eğitim seminerleri düzenlenmiştir.

5-K aynakları verimli kullanan, esnek, yenilikçi kurumsal bir yapıya sahip olmak.

Ama okulu ya pım projesi , muhtarlar ofisi yapımı , kapalı çarşı yapımı, yağmur suyu dere ıslahları ve
kanalizasyon şebeksi yapımı devam eden belediye hizmet binasının yapımı, yeni sebze halinin yapımı, çeşme
ba kım ve onarımları ,şehrin muhtelif yerlerinde yapım işlerinin bakım ve onarımlarının ya pılması, kilitli par ke
yapımları, a sfa ltlanan cadde ve sokaklar, üretimi ya pılan kanalizasyon malzemeleri gibi inşaatı biten bina ların
iskan raporları düz enlenerek şikayet dilekçeleri değerlendirilerek, yıkımlar yapılmıştır. Bina tabliyelerin beton
kontrolleri yapılara k temel kazıkları çakılarak inşaatın temel vizeleri verilmiştir. Can ve mal güvenliğini
tehlikeye düşüren yapılar belirlenerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlanmıştır.

6-Birimlerce ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimin etkin bir biçimde uygulanması.
7-Ulaşım sor ununun asgari düzeyde olması. Çalışanlar ile vatandaşlar ara sında sevgi ve saygıya dayalı bir
iletişim olma sı.
8-Y önetim ve hizmet kalitesinin üstün olması, şeffa f ve katılımcılığa önem ver en, güler yüzlü bir hizmet
anlayışının benimsenmiş olması.

2-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:

9-Belediyemiz bünyesinde hizmet içi eğitimlere ve seminerler ağırlık veriyor olmamız.

Yaşanan yüzyılda hızlı değişim ve yenileşme. belediyeleride bu değişim ve gelişime ayak uydurma ya
zorlama ktadır. Hantal yapıya, aşırı istihdama, gör ev ve yetki karmaşası gibi nedenlerle gelişmelere açık
olmadıkları görülmektedir. Değişen toplumsal ihtiyaçlar, bilim ve teknolojideki ilerlemeler belediyelerdeki
hizmet değişimini zor unlu kılmaktadır. Kamu yönetimlerinin, etkin, verimli, ka liteli, katılımcı ve şeffaf bir
yapıla nmaya gitmeleri kaçınılmazdır.

10-Sosyal belediyecilik anlayışının ön plana çıkma sı.

B-Zayıflıklar
2008 yılında kaliteli ve verimli bir yapı oluşturmak için, çalışmalar yürütüler ek stratejik planlama,
ardından yıllık performans programı, bütçe ça lışmaları, proje ve faaliyetlerin değerlendirilmesi, performans ve
faaliyet ra porlarının hazırlanmasında kolaylık sağlamış, bu sistemin kurulması ile ilgili çalışmalar devam
etmektedir .

1-Y eteri kadar personel ve teknik elamanların olmama sı.
2-Bazı mahallelerimizde altyapının ekomik ömrünü tamamladığından yenileme maliyetini
yüksekliği
3-D ağınık,yetersiz hiz met binalarından bir an önce yapılan yeni hiz met binasına taşınımak.
4-Personele yönelik sosya l amaçlı tesis eksikliği(kreş,misa fir hane,tiyatro,kütüphane,spor salonu v.b)
5-M oder n arşiv yeri eksikliği
6-A B Fonlarından yeterli bir şekilde yararlanamamak.
7-Yeterli m ali kaynaklara sahip olunmaması.
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9-Şehrin alt yapısı ile ilgili çok uzun yılların birikimi olan problemler çözülmeye ça lışılmalı.
10-İş genelinde kişi başına düşen zabıta memurunun az olması.

C-Değerlendirme
Belediyemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda tesbit ettiğimiz üstün ve zayıf yönler göz önünde
bulundurulacak, hedef ve fa aliyetlerimiz bunlara odaklı olarak yönlendirilecektir. En önemli zayıf yönümüz olan
hizmet binalarının dağınık olması ve 2008 yılında yapımı başlatılan yeni hizmet binasının bir an önce bitiriler ek
halkımızın hizmetine sunulması. Geçtiğimiz dönemde başarılı birçok proje ve faa liyetler e imz a atmış olsak da
elbette z ayıf yönlerimiz mevcuttur. Üstünlüklerimizin vermiş olduğu güç ve birikim ile planlı çalışmalarımız
sa yesinde zayıf yönlerimiz azalacaktır.

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2008 FAALİYET RAPORU

8-Bilişim teknolojilerinden daha etkili olarak yararlanılması gerekmektedir.
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KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EKLER
Ek-2:Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi
mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin
yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay
raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan
ederim. (Elazığ/Mart 2009)

İl sınırlarımızın genişlemiş olması, hizmetlerin bütünlüğü, kaynaklar ın etkin ve ekonomik kullanımı
açısından önem taşımaktadır. Gelirlerimizin artış hızının düşük olmasından dolayı maliyetlerinde göz önünde
tutulması gerekmektedir. Hede flerimize ulaştıkça dahada güçleneceğimiz düşünülmektedir.

M.Süleyman SELMANOĞLU
Elazığ Belediye Başkanı

Hazırlanmış olan fa aliyet raporu sa ğlıklı bir kentleşme, toplumun yaşam seviyesini ve belediye hizmet
kalitesini arttırmak için, yapıla ca k olan ça lışmalara ışık tutacaktır. Amaç ve hedeflere ulaşmak için tutarlı ve
iddialı bir yapıya sahip olmanın gururu içindeyiz.

Ek-3:Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mahalli idarelerde stratejik planlama, performans yönetimi, performans esaslı bütçeleme, performans
programı çalışmaları yeni olup,bir geçiş süresine ihtiyaç duyulma ktadır.Stratejik planlamada yer a lan
amaç,hedef,proje ve faaliyetlerin sonuçlarının değerlendirilmesi gerekli revizyonların yapılarak,önlemlerin
alınabilmesi için,izleme ve kontrol sistemine ihtiyaç duyulmuş,ger ekli çalışmalar başlatılmıştır.Hizmet
kalitesinin yükselmesi,verimlilik artışı sağlanmalı,ayrıca bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin gelişmeler takip
edilerek gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin
işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye
raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin
2008 yılı Faaliyet Raporunun "III/A- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu
teyit ederim. (Elazığ/Mart 2009)

Hedeflere ulaşmada ve performans kr iterlerini yakalamada birimlerin koordinasyonu önemlidir.
Birimler arası koordinasyon seviyesi arttırılmalı biran önce yeni Belediye binası hizmete sunulmalı. Hizmetin
yeni binada verilmesi ile birlikte personelin iş verimi artacak vatanda şlara daha kaliteli hizmet sa ğlanmış
olacaktır.

Murat ALSU

Personelin bilgi ve donanımının arttır ılma sı amacı ile,bütçesi olan her bir birimin stratejik yönetime
uygun sa ğlıklı bir bütçe ve faaliyet raporu hazırlaya bilmesi için uygulamaları eğitim verilmesi gerekmektedir.

Mali Hizmetler Müd.V.
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T .C.
E LAZ IĞ BEL EDİYESİ
ÖZ EL K ALE M M ÜDÜRLÜĞ Ü
2008 F AALİYET RAP O RU

SUNUŞ

:

Elazığ Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü olarak tüm pe rsonelimizle birlikte Belediyemizin katılımcı,
şeffaf, halkla bütünleşen yönetim anlayışı içinde hizmet verilen ç alışmalara katkıda bulunmak, kamu yararını her
şeyin üstünde tutan bir a nlayışla hizmet etmeyi kendimize görev bilerek hizme t vermeye çalıştık.
Sayın Başkanımızın “İlimizde yaşayan bütün insa nlarımız için çalışmak en teme l hedeflerimizden biridir”
ifadesiyle şimdiye kadar halkımıza güler yüzlü, şe fkati esirgemeyen bir tutum içe risinde yaptığımız çalışmalar
bundan sonrada halkımız iç in aynı şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz.

1.GENEL BİLGİLER
A-Misyon ve Vizyon
Misyon:
Misyonumuz; halkın memnuniyetine odaklı, katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışıyla sürdürülebilir,
kentsel gelişmeyi sağlamak ve hizmet kalitesini a rttırmaktır.
Katılımcı, şeffaf, insa n oda klı ve a dil bir yönetim anlayışıyla hizmetleri etkin ve ve rimli bir şekilde
sunmak, kentin de ğişimine yön vererek halkın yaşam standardını a rttırmaktır.
Katılımcı, şeffa f, sonuç odaklı ve çevrec i bir yöne tim anlayışıyla sürdürülebilir kentsel gelişmeye birlikte
hizmet kalitesini arttırarak halkın haya t standardını yükseltme ktir.
Misyonumuz; vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmektir.

Vizyon:
Halka hizmet hakka hizmet amacımız olup, özellikle iş ve işlemlerimizde a dalet, eşitlik, şeffa flık ve hesa p
verebilirlik ilkelerine dayalı bir a nlayışla, etik ilkelere bağlı,kamu yara rını her şeyin üstünde tutara k
vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini en süratli bir biçimde yürütmeyi bütün pe rsonelimizle birlikte sürdürmenin
gayreti içinde hare ket ederek,bizlerden hizmet alma noktasında buluna n halkımıza;hizmeti en kolay ve en iyi
şekilde vermenin ga yreti içerisinde olma prensibi ile hantal bürokrasinin insanlara sunduğu tembellik ve bıkkınlığı
tüm ça lışan personelimiz ile birlikte yok edip kalitede ve hizmette önc ü olmanın azmi içersinde bulunmak.
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Be lediye hizmet binasının 3üncü katında Başkan odası, Özel Kalem Müdürlüğü odası, Halkla görüşme
oda sı,1 memur odası ve santral oda sı olarak hizmet verme ktedir

2-Örgüt Yapısı:
Ba şkan
Müdür

2008 FAALİYET RAPORU

1-Fiziksel Yapı:

2008 FAALİYET RAPORU

C- İdareye İlişkin Bilgiler:

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

6

6

6

5
4
İLKÖĞRETİM
3
LİSE
2
ÖNLİSANS
1
LİSANS
0

ÝLKÖÐRETÝM
2

LÝSE
ÖNLÝSANS

1

LÝSANS
PERSONELÝN EÐÝTÝM
DURUMU (01.01.200831.12.2008)

PERSONELİN EĞİTİM
DURUMU (01.01. 200831.12.2008)

Personel

5-Sunulan Hizmetler

3-Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar :

Be lediyenin, katılımcı,şe ffaf,halkla bütünleşen yönetim a nlayışı içinde üretmesine katkıda bulunmak.

Müdürlüğümüz hizmetlerini yürütürken iletişim teknikleri ile bu alanda kullanılan en son teknolojik
cihazlar kullanılmaktadır.

4-İnsan Kaynakları

a- Başkanlık Makamının halka aç ık olmasını sağlamak.
b- Halkın, istek, ihtiyaç ve sorunları konusunda Belediye Başkanıyla görüşmesine ortam ve imka n
sa ğlamak.
c- Vatandaşların katılımını sağlamak üzere , mahalle sorunlarını tespiti ve çözümlenmesi konusunda
mahalle halkıyla iletişimi sağlamak.
d- Vatandaşların,Belediye Ba şkanlığı’nın tutum ve tavrıyla ilgili görüş ve düşüncelerini tespit amacıyla
kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak, yaptırmak.
e- Demokratik yönetim a nlayışı çerçevesinde Başkanlık Makamı ile personel arasında iletişimi
sa ğlamak üz ere kurum içi toplantılar organize etmek.
f- Başkanlığın, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve sosyal yardım
kuruluşları gibi örgütlerle diya logunu sağlamak
g- Başkanlığın çalışma gündemini oluşturma k.
h- Başkanlığın kitle iletişim araçlarıyla iletişimini sağlamak, Belediye hizmetlerinin yansıtılmasına,
halka duyurulma sına ilişkin beyana tları hazırlamak.
i- Başkanlık Makamının yapılan ve yapılacak etkinlik ve hizmetlerini halka duyurmak amacıyla
belediye nin ilgili diğer birimleriyle diyalog kurmak
j- Belediye, yerel yönetimler ve Belediyeyi ilgilendiren yayınları izlemek, gerekli görünenleri
Başkanlık Makamına sunmak.
k- Resmi ve özel günlerde, ve yörenin örf-adet,gelenek-göreneklerini yaşatmak amacıyla Belediye
Başkanı ile halkın bütünleşmesini sağlamak.
l- Belediye Başkanının, kentte halkı ilgilendiren sosyal,kültürel ve ekonomik toplantılara katılımı
konusunda gerekli özeni göstermek.
m- Şikayet ve isteklerin ilgili birime iletilmesini sağlamak.
n- Halkın Belediye çalışmalarına ka tılımı için yeni yöntemler geliştirmek ve başkanlığa sunmak.
o- Basın sözcülüğü ünitesinin oluşumunu sağlamak ve yönlendirmek.
p- Mahalle ve gençlik konse yleri oluşumuna, konseylerin etkinliğine Başkanlıkla diyaloguna katkıda
bulunmak.
q- Meslek edindirme kursları açarak ekonomik kalkınma ya katkı sağlanmıştır.

:

Müdürlüğümüzde 1 Müdür, 5 Memur ve 9 İşçi olma k üzere toplam 15 personel görev yapmaktadır.
1-

Müdürlüğümüzde 5 memur ve 9 kadrolu işçi bulunmaktadır.

Memur
33%
Müdür
7%

ISÇI
60%

:

ISÇI
Müdür
Memur

Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan personellerimizin eğitim durumları; 1 İlköğretim, 6 Lise, 2 Önlisans ve 6
Üniversite Mezunlarından oluşmaktadır.
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Özel Kalem Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Yasasının 48. maddesi ve 2006/9809 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararına dayanılarak kurulmuş ve Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

II - AMAÇ VE HEDEFLER

2008 FAALİYET RAPORU

6-Yönetim Ve İ ç Kontr ol Sistemi:
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ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

A-Müdür lüğümüzün Amaç ve Hedefler

III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler:
1- Bütçe Uygulama Sonuçları

İdare Adı

ELAZIĞ BELEDİYESİ

Harcama Birimi Adı

Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kodlar (1Düzey)

Gerçekleşme

Tahmin

2007

2008

Önce insan temel ilkemiz doğrultusunda başkanlık makamı ve vatandaş arasında sağlıklı iletişim
kurulması sağlanacaktır.
Yıl içinde başkanlık makamına gelen ve yanıtlanması gereken sözlü yada yazılı tüm istek, dilek ve
şikayetlere bir hafta içinde geri dönülerek bilgi verile ce ktir.
Önce insan temel ilkemiz doğrultusunda başkanlık makamı ve vatandaş arasında sağlıklı iletişim
kurulması sağlanacaktır.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler
Temel politikamız “Önce İnsan” felsefesiyle halkın memnuniyetine odaklı, katılımcı, şeffaf bir yönetim
anlayışıyla sürdürülebilir hizmet verme k. Tüm yazışmaların kayda a lındığı Kamu Kurumları, Kuruluşlar ve
vatandaş dilekçelerini posta veya elde n ilgili kurum veya kişiye en hızlı şekilde ulaştırmak. Genel olarak haftada
iki gün yapılan encümen toplantıları, belediye mec lis toplantılarının gündemlerinin hazırlanmasını ve
tutanaklarının yazılmasını ve a lınan kararların metne dönüştürülerek ilgili birimlere en hızlı şekilde ulaştırmak.
Bunu yanı sıra Belediyeye ait tüm hizme t binalarının bakım, onarım ve temizliğinin yapılmasını sa ğlamamak.
Temel Önceliğimiz ise Katılımcı, şeffaf, insan odaklı ve a dil bir yönetim anlayışıyla hizmetle ri etkin ve
verimli bir şekilde sunmak, belediyemiz standa rdını a rttırmaktır.
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2011

399.175,43

547.385,67

613.000,00

620.356,00

627.800,27

02-SGK Devlet Primi Giderleri

27.449,41

25.822,23

40.000,00

40.480,00

40.965,76

03- Mal ve Hizmet Alım Gider

816.446,50

1.176.752,84

2.670.000,00

2.702.040,00

2.734.464,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05- Cari Transferler

29.853,85

32.155,64

90.000,00

91.080,00

92.172,96

06- Sermaye Giderleri

1.687,40

2.417.82

15.000,00

15.180,00

15.362,16

07- Sermaye transferleri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08- Borç Verme

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bütçe Ödeneği Toplamı

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transfer Edilecek Ödenekler

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Genel Toplam

1.274.612,59

1.784.534,20

3.428.000,00

3.469.136,00

3.510.765,62

Bütçe Ödeneği

1.336.677,60

2.563.000,00

3.428.000,00

3.469.136,00

3.510.765,62

Döner Sermaye

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diğer Yurt İçi Kaynaklar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Yurt Dışı Kaynaklar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.336.677,60

2.563.000,00

3.428.000,00

3.469.136,00

3.510.765,62

Genel Toplam
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01-Personel Giderleri

04- Faiz Giderleri

Yıl içinde başkanlık makamına telefon, yazılı, sözlü, ma il, faks vb. yollarla gelen dilek, şikayet, talep,
randevu taleplerinin tamamı sistemli ve yazılı bir şekilde dosyalanacak; geri dönüşleri ve takipleri yapılacaktır.

2009
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2- Mali Denetim Sonuçları
Müdürlüğümüzün amaçlarına ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili ekonomik ve verimli bir şekilde
yürütülmesini muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını mali bilgi ve yönetim bilgisinin
zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamaktır.
Müdürlüğümüzün amaçlarına ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili ekonomik ve verimli bir şekilde
yürütülmesini muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını mali bilgi ve yönetim bilgisinin
zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamaktır.

2008 FAALİYET RAPORU

Müdürlüğümüz bütçesine faaliyet dönemi içerisinde Mali yıl ödeneği olarak 2.563.000,00 TL. ödenek
konulmuş olup, yıl içerisinde 1.784.534,20.- TL. si harcanmış geri kalan 778.465,80 TL. lik ödenek iptal
edilmiştir.
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1- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

İÇ KONTROL GÜVENLİK BEYANI

:

Harcama yetkilisi olarak yetkim da hilinde:
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir,tam ve doru olduğunu beya n ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili,ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını görev ve yetki alanı çe rçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve
mali kararlar ile buna ilişkin işlemlerin yasa llık ve düze nliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama
birimimizde süreç kontrolünü etkin olarak bildiririm.
Bu güvence harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgi dahilinde ki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatine za rar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığımı
beyan ederim.

B- Performans Bilgileri
1-Faaliyet ve proje bilgileri

Akın ŞATIROĞLU
Özel Kalem Müdürü

Belediyemizin stratejik planında Özel kalem Müdürlüğü için 2007 yılı hedef ve faaliyetleri ile müdürlük
tarafından tespit edilen performans hedef programı için birçok hedef ve hedef adımı belirtilmiştir. Ayrıca 437
adet ödeme emri evrakı gerçekleştirilmiştir. ve 2009 performans programı hazırlanmıştır.

2- Performans sonuçların değerlendirilmesi

A Z I
L
Ğ
E

Belediyenin Stratejik plan ve performans programı izleme ve değerlendirme komisyonu tarafından
müdürlüğümüzün bir yıl boyunca yapmış olduğu faaliyetleri izlenmiş, faaliyetler ve faaliyet adımları ile
performans kriterleri ayrı ayrı raporlanarak değerlendirilmiştir.
Buna göre Özel Kalem Müdürlüğünün yıl içerisinde başarı oranı % 95 olarak tespit edilmiştir.

Üstünlükler

·
İlimizde imar sorunun tamamına yakının çözülmüş olması,
·
Araç gereç ve donanımın sayısal olarak yeterli olması,
·
Belediyemizin halkla ilişkiler sisteminin son derecede iyi olması,
·
Mevzuat değişikliklerinin anında izlenebilmesi olanaklarının varlığı,
·
Eğitim Kültür ve Spor altyapısının yeterliliği.

B-

Zayıflıklar
·
İnisiyatif ve yetki kullanımında sorunların varlığı,
·
Finansal kaynak imkanlarından yeterince faydalanılamaması,
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IV KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Y

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

(01/01/2008 – 31/12/2008 Tarihleri Ara sındaki Faaliyet Raporudur.)

SUNUŞ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4857 sayılı İş
Kanununa tabi olarak göre v yapmakta olan personelin özlük haklarını Kanun, Kanun Hükmündeki Kararname
ve Yönetmelikler doğrultusunda iş ve işlemlerini 6 personelle yürütmektedir.

1- GENEL BİLGİL ER
A- Misyon ve Vizyon :

2008 FAALİYET RAPORU

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2008 FAALİYET RAPORU

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

Ser vis Şefi :
1- S ervis Ş efi büroda ki işle rin yasa, Başkanl ık ve müdürlük emi rle rine uygun olarak eksiksiz ve gecikmesiz
yapılmasından,
2- Servi ste çalışan personelin de vamından,
3-Servise gelen evrakların z immet kayıtlarının z ama nında ve düzenli ol arak tutulmasında n, mahi yetindeki
personel a rasında ha kkaniyet ve eşitl ik esa slarına uygun olarak i ş ve evrak dağı lımı yapmak,
4- Servi s bünyesinde yürütül en faaliyetler hakkında her an bilgi ve görüş bildirecek şeki lde işlere hakim olmak,
5-Görevi ile i lgi li mevzuat , bu Yönetmeli k ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinde,
yetkilerin zamanında ve gereğinc e kullanılmasında Müdüre ka rşı sorumludur.

Memu r lar :
Memurla r göre vlerini Kanunlar, Tüzükler, Yönetmeli kler, Ba şkanlı k Genelge ve bi ldi ril eri ile ilgili
Mevzuat çe rçevesinde Müdür ve se rvis Şefinin emirleri doğrult usunda gecikmesiz ve eksiksiz ol ara k yapmakla
yükümlüdür.

Misyonumuz; insan Ka ynakları ve Eğitim müdürlüğü olarak evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten
araştırmacı, katılımcı, pa ylaşımcı olmak, özgün ve estetik değerlere, değişen ya salar ve mevz uatları takip e tmek
ve uygulamak, kurumumuz ve çalışanlarının en verimli yöntemlerle korumak ve en iyi hizmeti vermektir.
Birimler arası diyalogu etkin hale getirip sorunları birlikte ç özme ve ka liteyi yükseltmek, Hukukun üstünlük
ilkesiyle yasal düz enlemelerin vermiş olduğu görevi yetki ve sorumluluk bilinciyle katılımc ı, şeffaf, çağdaş,
birim hizmetiyle hızlı, güvenilir, planlı ça lışmayla hizmet verme k olacaktır.

İşçiler :
Üstlerin yaptığı göre v böl ümüyle kendisine tevdi edilen i şleri mevzuata uygun olarak tam ve za manında
yapma kla yükümlüdürle r .

Viz yonumuz ; Hızla değişen dünyada bireylerin, organizasyonların ve kurumların ayakta kalabilmeleri için
stra tejik düşünmeye ve stratejik karar almayı benimsemek, bugüne hazır olma yan yarına hazır olması daha güç
olacaktır düşüncesini kabullenerek gelece ğe hazırlanmak için büyük ç abalar sa rf etmek, gelec eğe yönelik
gerçekleştirilebilir amaç ve hedefleri belirtmek, çağdaş yöntem ve tekniklerle hizme tin kalitesini ve hızını
artırmak, öğrene re k, öğre te re k, gerekli koordineyi sa ğlayarak çözümcü, yapıcı a nlayışla önc ü birim olarak ekip
çalışması, takım ruhu ile yaratıcılık, esnek, planlı çalışmalarıyla geleceğe dönük görevini en iyi şekilde yerine
getirmek olacaktır.

C- İd ar eye İlişkin Bilgiler
1-Fiziksel Yap ı :
İnsan Kaynakları ve E ğitim Müdürlüğü, Bel ediyemizin yeni kira lamı ş ol duğu hizmet binasının 1. kat ında 1
Pe rsonel servisi 1 Maaş Tahakkuk servisi, 2. katında i se Müdür odası ve Arşiv odası olmak üzere 4 odada
hizmet vermektedir.

B-Yetki Görev ve Sorumluluklar
2- Ö r gü t Yap ısı :

Müdür :
1- Müdürlüğü Ba şkanlığa karşı temsil eder.
2- Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
3- Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
4- Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
5- Personel arasında yazılı göre v dağılımı yapar.
6- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün tahakkuk amiri ve müdürlükte çalışan personelin birinci sicil
amiridir.
7- Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak ç alışmaların bu progra mlar uya rınca
yürütülme sini sağlar.
8- Müdürlük bünyesinde görev yapan servis Şefinin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine
getirilmesini kurumda çalışan memur ve işç i personelin özlük işlemlerinin mevzua t çerçevesinde yürütülmesini
sağlar.
9- İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü ile diğe r müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
10- Servisdeki işlerin zama nında ve en iyi şekilde yapılmasından, servis görevlerini takip, kontrol ve
denetleme sinden sorumludur.
11- Müdürlüğünün harcama birim yetkilisi olup, Belediye Başkanına ve Be le diye Başkan Yardımcısına karşı
sorumludur.

BELEDİYE BAŞKANI
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
MÜDÜR
Personel
Şefliği
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Maaş Tah
Sefliği
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Müdürlüğümüzün hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıda belirtilen kaynaklar kullanılma ktadır.

Bilgisayar
Yazıcı
Yazıcı ve Fotokopi Makinesi
Klima
Telefonlar
Telsiz
Fax
Telsiz Tlefon

12
4
2
3
8
1
1
2
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3-Bilgi ve Teknoloji Kaynaklar :
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Personel Durumu

Çalışma ve Sosyal

10- Hususi Damgalı Pasaport sürelerini uzatan 3 memur personelimiz ile ilgili iş ve işlemleri ve 4 memur
personelimizin Hususi Damgalı Pasa port talebine ilişkin yazışmalar yapılmıştır.
11- Belediyemizdeki memur kadrolarının dolu-boş durumunu gösterir form tanzim edilere k her üç ayda bir
gereği yapılmak üzere İl Mahalli İdare Müdürlüğüne bildirilmiştir.
12- İş Kurumu İl Müdürlüğüne her a y işçi persone l durumu İnter Net ortamında bildirilmiştir.

14- Belediyemiz personeline 5018 sa yılı Ka mu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Teknik Bilgisayar ve
Bilgisayar Eğitimi ile ilgili Hiz met İçi Eğitim semine ri verilmiştir.

1
2
3
6

15- Belediyemizde görev yapan Memur ve işçi personelin kimlik ve özlük bilgileri İnter Net ortamında “Kent
Bilgi Sistemine” aktarma işlemleri ile ilgili çalışmalar devam etmekte ayrıca Emekli Sandığı Ge nel
Müdürlüğünün emeklilik işlemleri sitesine emekli olan memur personelle ilgili bilgiler günce lleştirilmektedir.
16- 31 Memur personelimizin dosyaları tetkik e dilerek Sigortalı ve Bağ-Kur hizmetlerinin 2829 sayılı Kanun
uya rınca Emekli Müktesebine sa ydırılarak Sosyal Güvenlik Kurumu Ba şkanlığı Eme kli Sandığı Ge nel
Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Eğitim Durumu

Yüksek okul
Lise
Ortaöğretim

9- Kamu görevlilerin sayısı ile sendika üyesi kamu görevlilerin listesi tanzim e dilerek
Güvenlik Bakanlığına gönderilmiştir.

13- Başka Kamu kurum ve kuruluşlarında görev ya pmakta iken Belediyemize naklen geçmek isteyen 5
memurun bağlı olduğu kurum ile yazışmalar yapılmış ve sonucunda Be lediyemize naklen geçerek göreve
başlatılmışlardır.

4-İnsan Kaynakları :
Müdür
Memur
İşçi
TOPLAM

8- Bütçe Uygulama Ta lima tı esa sları uyarınca her üç ayda bir istenilen tablolar tanzim edilerek ge reği için İl
Mahalli İda re Müdürlüğüne gönderilmiştir.

1
4
1

17- Emekli Sandığı, Bölge Çalışma Müdürlüğü, S.G.K, İş Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
kurum iç i, kurum dışı v.b. yerlerle ilgili olara k 1233 a det yazışma ya pılmıştır.
19- İhtiyaç duyulan ba zı Memur ve İşçi dolu kadrolarında İptal-İhdas yapılmak üze re Belediye Meclisine
sunulmuş olup alınan karar sonucunda İhdaslar ya pılmıştır.

5-Sunu lan Hizmetler :

20- 657 sayılı Kanununun 4/B ma ddesine göre tam zamanlı sözleşme li statüsünde (Mühendis) çalıştırılmak üz ere
3 elemanın iş ve işlemleri yapılmıştır.

1- 8 memur, 21 daimi işçi olmak üzere toplam 29 persone limizin emeklilik sevk işlemleri yapılmış, Memur
personelin emeklilik belgeleri Sosyal Güve nlik Kurumu Ba şkanlığı Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne, işçi
emeklilerin ise kıdem tazminatına esa s olmak üzere hizmet süreleri çıkartılarak gereği yapılmak üzere; ilgili
Müdürlüklere gönderilmiştir.

21-Belediye Meclis Üyelerine başa rılı ça lışmalarından dolayı Hizmet Teşekkür Belgesi ile Plaket,
Müdürlerimize ise Takdir Belge si ve Plaket verilmiştir.

Birim

2- Askere giden 2 pe rsonelin askere gidişi ile ilgili iş ve işlemler yapılmıştır.

MAAŞ TAHAKKUK SERVİSİ

3- Memur personellerimizin hizmet birleştirilme si ile ilgili iş ve işlemler yapılarak ilgili kurumlara
gönderilmiştir.

1-Belediyemiz Memur ve işçi personelimizin her ay yapılan maa ş işlemleri düzenli bir şekilde hazırlanmış olup
servislerden gelen işçi puva ntajları, ilgili mesai ve Pazar olurları ile beraber kontrol edilerek bilgisayar
programında işlendikten sonra tahakkuku yapılmıştır.

4- Memur ve işçi persone limizin izin, sevk ve raporları ile ilgili iş ve işlemler ya pılmıştır.
5- Her yıl olduğu gibi bu yılda da terfi ayı gelen memur personelimizin derece ve kademe terfileri yapılmıştır.

2-M emur ve işçi personelimizin maaşından kesilme si gereke n kesintilerle ilgili servislerden gelen listele r
dahilinde ke silip ( İcra , telefon, spor ve memurların yemek fişlerinden doğan yemek katkı payları gibi. )
personelimizden yapılan resmi kesintiler maaş işlemleri bitiminde ilgili servislere listeler halinde gönderilmiştir.

6- Bir üst öğrenimi bitiren 3 memur personelin diploma intibakı yapılmıştır.
7- Son altı yılın sicil ra porlarının 90 ve daha yukarı olan memur personellerimize 657 sa yılı De vlet Memurları
Ka nunun 37 ve 64 üncü maddeleri uygulanarak birer ka deme verilerek derece - kademesine işlenmiştir.
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5-2008 yılı ocak maaşı döneminde işçi personelimizin 1. dilim devlet ikramiyesi hazırlanarak tahakkuku
yapılmıştır.
6-2008 yılı Haziran ma aşı döneminde işçi personelimizin 2. dilim devlet ikramiyesi hazırlanarak tahakkuku
yapılmıştır.
7-2008 yılı Eylül maaşı döne minde işçi personelimizin 3. dilim devlet ikramiyesi hazırlanara k tahakkuku
yapılmıştır.

2008 FAALİYET RAPORU

4-2008 yılında işçi personelimize her ay 4 er ye vmiye, ocak, şubat ile Kasım-Aralık a ylarında ise 5 er yevmiye
sendika ikramiyesi ha zırlanarak tahakkuku yapılmış ve ilgili bankaya bildirilmiştir.

2008 FAALİYET RAPORU

3-İşçi pe rsonelimizin ikramiye işlemleri de ma aş işlemleri gibi servisimizde titizlikle hazırlanıp listele r se rvislere
gönderilerek personelin bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
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1234567-

Yeniliklere açık olmak
Hesap ve rebilir anlayışını egemen kılmak.
Etkin ve verimli hizmet sunmak için teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri birimlere ya nsıtmak.
Karar alma ve uygulama süreçlerinde şeffaflık ve katılımcılığı vazgeçilmez kılmak.
Hizmet sunumunda kalitenin artırılma sı için yöneticiler ve çalışanların süre kli eğitimini sa ğlamak. Bilgi
ve becerilerini ç ok yönlü artırmak;
Ekip çalışması, takım ruhu, paylaşımcılık, yaratıcılık, esneklik ve sa hiplik bilinci açısından mevz uat
değişiklikleri ve gelişimleri birim çalışanlarına aktarmak.
Gelişme ye açık, öğre nen ve öğreten, ç özüm üreten bir birim olma k temel politikamızdır.

III- FAALİYE TL ERE İLİŞKİN BİLGİ VE DE GERLENDİRMELER
A-Mali Bilgiler :
1-Bütçe Uygulama Sonuçları :

8-2008 yılı Ka sım maaşı döneminde işçi personelimizin 4. dilim devlet ikramiyesi ha zırla narak tahakkuku
yapılmıştır.

İdare Adı
Harcama Birim Adı

9-2008 yılında memur ve işçi personelimizden alına n Aile beyanları doğrultusunda Asgari geçim indirimi
uygulamasında n faydalandırılmaları sağlanmıştır.

Ekonomik Kodları ( 1. Düzey )
10-Memur ve işçi personelimizin her ay bağlı bulundukları servislere bordroları ve ikramiye listele ri
gönderilerek personelimizin bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
11-Se rvisimizde dosyalama işlemleri düzenli bir şekilde yapılma kla birlikte, ilgili maa ş e vrakları dışında açılan
kişisel dosyalarda her ay kişiye ait yapılan işlemlerin e vrakları dosya lanarak işlemlerin daha düzenli bir şekilde
yürütülme sine imkan sağlanmıştır.

6-Yönetim ve İç Kontrol sistemi :
Birim müdürümüzün Belediye Başkanının dan almış olduğu ye tki ile,Belediye Meclisimizin belirlediği
müdürlüğümüz yönetmeliğinde bulunan maddeleri en iyi şekilde uygulayıp,5018 Sayılı Kanunda belirtilen
yasalara göre iş ve işlemlerimizi gerçekleştirmiş,ayrıca Belediyemiz bünyesinde kurulan iç denetçiler tarafından
yaptığımız faaliyetler inc elenip Sayıştay de netçisine hazır hale getirilmiştir.

II- AMAÇ VE HEDEFLER :

Elazığ Belediyesi
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

01- Personel Giderleri
02- SGK Devlet Primi Giderleri
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04- Faiz Giderleri
05- Cari Transferler
06- Sermaye Giderleri
07- Sermaye Transferleri
08- Borç Verme
Bütçe Ödeneği Toplamı
Transfer Edilecek Ödenekler
Genel Toplam

Gerçekleşme
2007
2008
48.722.19.00
55.886.90
6.312.79.00
7.660.94
10.370.74
36.224.99
----11.883.20
8.919.98
--------------------77.288.92
108.692.81

2009
66.500.00
15.000.00
111.500.00
--18.000.00
----------211.000.00

Tahmin
2010
67.298.00
15.180.00
112.838.00
--18.216.00
----------213.532.00

2011
68.105.57
15.362.16
114.192.04
--18.434.59
----------216.094.36

Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam

157.414.65
------157.414.65

211.000.00
------211.000.00

213.532.00
------213.532.00

216.094.36
------216.094.36

224.700.00
------224.700.00

BÜTÇE UYGULAMA SONUCU

A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Müdürlüğümüz Hedef Ve Stratejileri Doğrultusunda Eleman İhtiyaçlarının Belirlenerek Kaliteli İnsan Gücü
Alımının Gerç ekleştirilmesi, İş Görenlerin Motivasyonu, Performans Değerlendirmesi, Bireyler Ve Gruplar
Arası İlişkilerin Ve İletişimin Sağlanarak Değişime Aç ık Ve Süre kli Başarıya Yönelik Persone l Yaratılmasını
sağlamak Olmaktır.

%52

%48

B- Temel Politikalar Ve Önc elikler :
Hizmet İhtiyacının Gerektirdiği Sayıda Ve Nitelikte Personelin,İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışı İçinde
Çalışmasını Sağlamak amacıyla,

HARCANAN ÖDENEK
İPTAL EDİLEN ÖDENEK
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Müdürlüğümüz bütçesine faaliyet dönemi içerisinde Mali yılı ödeneği olarak 224.700.00 T L. ödenek
konulmuş olup, yıl içerisinde 108.692.81 TL’ si harca nmış geri kalan 116.007.19 TL’ lik ödenek iptal edilmiştir.

3-Mali Denetim Sonuçları :
Müdürlüğümüz 2008 Mali yılı içerisinde ya pmış olduğu ödeme evraklarını ve taşınır mal işlem fişlerini
düz enli olarak yapmış denetlenmek üzere gerekli şekilde dosyalanıp arşivlemiştir.

B-PERFORMANS BİLGİLERİ :
1-Faaliyet Ve Proje Bilgileri :

2008 FAALİYET RAPORU

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar :
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Müdürlüğümüz 2008 yılı içerisinde görev yetkisi da hilinde Be lediyemiz memur, işçi ve sözleşmeli pe rsonelle
ilgili tüm iş ve işlemleri Kanun, Yönetmelik ve Mevzua t içerisinde faaliyetlerini yürütmüş ve belirtilen Projele r
yerine getirilmiştir.

B- Zayıflıklar :
1- Teknik Personel ihtiyacının karşılanmasına rağmen, bu personelin geçici olması.
2- Belediye hizmet binalarının a yrı ye rlerde bulunması.
3- Ya pılan analizlerde birimler arası iletişimsizlik ve koordinasyon eksikliğinin sorun
olara k ortaya çıkması.
4- Performans Yönetim Sistemi’nin tam anlamıyla yerleşmiş olmaması.
5- Arşiv ve Malze me oda sının yetersizliği.
C- De ğerlendirme :
İmkânlarımızın doğrultusunda Gelişen Te knoloji ile birlikte sık sık değişen Kanun ve Yönetmelikleri takip
ederek faaliyetlerimizi mevzuatlar içerisinde sonuçlandırmaya çalışmış olmakla bera ber zayıf yönlerimizi de
kontrol e derek bir sonraki yıllarda üstünlüğümüz ü daha da artırmak için bir önceki eksikliklerimizi gidermeye
çaba göstereceğiz.

2- Performans Sonuçları Tablosu :

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

2008 Yılı İçerisinde belirlediğimiz Performa ns sonuç ları olumlu olmuştur.
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi :

Harcama Yetkilisi Olarak Yetkim Dâ hilinde;

Performans sonuçlarımızın % 80’ ı gerçe kleştirilmiştir.

Bu Raporda Yer Alan Bilgilerin Güvenilir, Tam Ve Doğru Olduğunu Beyan Ederim.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi :

Bu Raporda Açıklanan Faa liyetler İçin İdare Bütçesinden Harcama Birimimize Tahsis Edilmiş Kaynakların
Etkili, Ekonomik Ve Verimli Bir Şekilde Kullanıldığını, Göre v Ve Yetki Alanım Çerçeve sinde İç Kontrol
Sisteminin İdari Ve Mali Kararlar İle Bunlara İlişkin İşlemlerin Yasallık Ve Düzenliliği Hususunda Yeterli
Güvenceyi Sağladığını Ve Harcama Birimimizde Süreç Kontrolünün Etkin Olarak Uygulandığını Bildiririm.

Müdürlüğümüz Performansa Dayalı Karar Alma Süreçlerinde Kullanılmak Üzere Toplanan, Nitel Ve Nicel He r
Türlü Bilgiyi Belirlediği Stratejik Amaç Ve Hedeflere Ulaşmak İçin İzledikleri Yolun, Pe rformans Hedeflerine
Ula şmak Üzere Kullanılan Yöntemler İle Yürütülen Faaliyet Ve Proje lerin Ve Bunların Sonuc unda Elde Edilen
Çıktı Ve Sonuçlarını Değerlendirmiştir.

Bu Güvenc e, Harcama Yetkilisi Olarak Sahip Olduğum Bilgi Ve Değerlendirmeler, İç Kontroller, İç Denetçi
Ra porları İle Sayıştay Raporları Gibi Bilgim Dahilindeki Hususlara Dayanmaktadır.

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ :

Burada Raporlanmayan, İdarenin Menfaatlerine Zarar Veren Herhangi Bir Husus Hakkında Bilgim Olmadığını
Be yan E derim. (Ye r-Tarih) …./…./2009

A- Üstünlükler :
1-Üst Yöne timin ve İdare Personelinin çalışma azmi ve gayre ti,
2- Deneyimli personelin bulunması,
3- Üst yönetimin uyumlu çalışması.
4. Personel maaş ve ikramiyelerin zamanında ödenmesi.
5. İşçi giriş ç ıkışlarının fazla olmaması, optimum çalışa n sa yısının dengede tutulması.
6- Hedeflere göre yöne tim anlayışının olma sı.
7- Personel motiva syonunu arttırmaya yönelik çalışmaların sürekli olara k yapılması,
çalışma koşullarının ve teknik altyapının iyileştirilmesi.

İmza
A. Gadri GÜNERİ
İnsan Kay. ve Eğitim Müdürü
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2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU
SUNU Ş
Müdürlüğümüz belediye ve bağlı kur uluşları ile mahalli idare birliklerinde norm kadro uygulamasına
esas teşkil etmek üz ere hazırlanan “Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro ilke ve
standartlarına İlişkin Esaslar”, Bakanlar Kuruluşu’nun 29/11/2006 tarihli ve 2006/9809 Sa yılı kararı ile kabul
edilerek, Resmi Gaz etenin 22 Nisan 2006 tarih ve 26147 sayılı nüsha sında yayınlanan belediyemiz meclisinin
04/10/2006 tarih ve 2006/172 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.
Yazı İşleri M üdürlüğü ismi altında oluşan müdürlüğümüz e alt birim olarak encümen işleri birimi de
ba ğlanmıştır.

2008 FAALİYET RAPORU

T.C
ELAZIĞ BELEDİYESİ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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Gerek birimler arasındaki diyaloglarımız gerekse Müdürlüğümüze işlerini takip etmek üzere gelen
va tandaşlarımıza bütün çalışan personelimiz ile güler yüzlü davranara k bugün git ya rın gel ilkesi yerine insanı
ya şat ki Devlet yaşa sın düsturunu esas alan hizmet ya rışı ile sevgi ve saygı ç erçevesinde en güzel bir şekilde
uğurlamak olmuş olup ve bundan böylede a ynı prensiplerimiz devam edecektir.
Müdürlüğümüzde 1 müdür,3 Servis Sorumlusu ve 33 çalışan personel olmak üzere toplam 37 personel
görev yapmaktadır.

C-İdareye İlişkin Bilgiler
1.Fiziksel yapısı
Yazı İşleri Müdürlüğü Belediyemiz merkez hizmet binasında yer alıp Müdür odası, Encümen Servisi,
Yazı İşleri Kalemi, Evra k Kayıt, Santra l ve Danışma odası olmak üzere 6 oda da hizmet vermektedir.

2.Örgüt Yapısı
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM ŞEMASI

I-GENEL BİLGİLER
A-Misyonumuz
Misyonumuz; halkın memnuniyetine oda klı, katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışıyla sürdürülebilir,
kentsel gelişmeyi sağlamak ve hizmet kalitesini arttırmaktır.
Katılımcı, şeffa f, insan odaklı ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde
sunmak, kentin değişimine yön ver erek halkın yaşam standardını arttırmaktır.
Katılımcı, şeffaf, sonuç odaklı ve çe vreci bir yönetim anlayışıyla sürdürülebilir kentsel gelişmeye
birlikte hizmet kalitesini arttırarak halkın hayat standardını yükseltmektir.
Misyonumuz; vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmektir.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

Vizyonumuz :
Halka hizmet hakka hizmet amacımız olup, özellikle iş ve işlemlerimizde adalet, eşitlik, şeffaflık ve
hesap verebilirlik ilkelerine da yalı bir anlayışla, etik ilkelere bağlı,kamu yararını her şeyin üstünde tutar ak
va tandaşlarımızın iş ve işlemlerini en süratli bir biçimde yürütmeyi bütün per sonelimizle birlikte sürdürmenin
gayreti içinde hareket ederek,bizlerden hizmet alma noktasında bulunan ha lkımıza ;hizmeti en kolay ve en iyi
şekilde vermenin gayreti içerisinde olma prensibi ile hantal bürokrasinin insanlara sunduğu tembellik ve
bıkkınlığı tüm çalışan personelimiz ile birlikte yok edip ka litede ve hizmette öncü olma nın azmi içer sinde
bulunmak.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Yazı İşleri Kalemi
Merkez S antral

B-Yetki görev ve sorumluluklar:
Belediyenin çalışma düzeni içerisinde gerek halkın isteklerini üst makamlarının emirlerini yerine
getirmek üzere diğer birimler e ileten, ayrıca belediyenin genel evrak ve iletişim hizmetlerini yürüten bir
birimdir. Kısaca hizmet çarkının dönüş hızını aya rlama da büyük pa yı olan bir görev üstlenmektedir.
Belediye başka nlığının çeşitli nedenlerle gerek duyduğu doküman ve bilgilerin ilgili müdürlükten
toplanması veya müdürlüklere iletilmesi, başkanlığın diğer kamu kuruluşları ile yaz ışmaların yapılması Yazı
İşleri Müdürlüğünün görevleridir.
Bu çerçevede öncelikle halka hizmet ha kka hizmet amacımız olup, öz ellikle iş ve işlemlerimizde adalet,
eşitlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine dayalı bir anlayışla, etik ilkelere bağlı,kamu yararını her şeyin
üstünde tutarak vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini en süratli bir biçimde yürütme yi bütün personelimizle birlikte
sürdürmenin gayreti içinde har eket ederek,bizlerden hizmet alma noktasında bulunan halkımıza ;hizmeti en kolay
ve en iyi şekilde vermenin gayreti içerisinde olma prensibi ile hantal bürokr asinin insanlara sunduğu tembellik
ve bıkkınlığı tüm çalışan personelimiz ile birlikte yok edip kalitede ve hizmette öncü olmanın azmi içersinde
bulunmaktayız.

Encümen Servis i
Genel Evrak Kayıt Servisi

Evlendirme Servisi
Danışma ve Güvenlik

Yaz ı İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkan Yardımcısına bağlı 1 Müdür ve Müdüre bağlı 6 servisten
oluşmaktadır.

3. Bilgi ve Teknolojik kaynaklar
Müdürlüğümüzün bilişim hizmetleri Bilgi İşlem Müdürlüğü tara fından yürütülmekte olup 10 adet
bilgisaya rımız mevcuttur.
Ayrıca belediyemiz merkez santral ve Ba şkan Yardımcıları sekretaryası sa ntralı olmak üzere iki
santralimiz mevcut olup 2 adet santralimiz bulunmaktadır.
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4- İnsan Kaynakları
1 -Müdürlüğümüzde 5 memur ve 11 kadrolu işçi bulunmaktadır.
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Şekil 1: Çalışan Personellerin Dağılımı

MEMUR

5

DAİMİ İŞÇİ

11

TOPLAM

16

12

10
8

İLKÖĞRETİM

:

11234567-

Encümende görüşülmek üzere müdürlüklerce gönderilen dosyaları teslim almak,
Encümen gündeminin hazırlığını yapmak,
Encümen gündeminin çıktılarını encümen üyelerine ulaştırmak,
Encümen kararlarını yazmak
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılacak ihaleleri yapmak,
Encümen kararlarının yazımı tamamlandıktan sonra imzalanmalarını sa ğlamak,
Encümen kararlarının a yrıştırılması ve arşivlenmesini yapmak,
Encümen kararlarının ve dosyalarının ilgili müdürlüklerine zimmetle kurye aracılığıyla
teslimini sağlamak,
8- Encümen işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak,
9- Encümen üyelerinin oturum sa yılarını bildirerek huzur haklarının verilmesini sağlamak.

:

LİSE
ÖNLİSANS

0

ENCÜMEN İŞLERİ

Tüzel kişiliğe sahip olan belediyenin organları üç adet olup, bunlar;
a) Belediye Meclis
b) Belediye Encümeni
c) Belediye Başka nı

6

2

Genel olarak ha ftada iki gün yapılan encümen toplantıları ile her ayın ilk haftası yapılan belediye meclis
toplantılarının gündemlerinin hazırlanması, tutanakların ya zılması ve alınan kararların metne dönüştürüler ek
ilgili birimlere gönderilmesi sağlanmaktadır.

Mecliste görüşülmek üz ere, müdürlüklerce gönderilen dosyaları teslim a lmak
Meclis gündeminin hazırlığını yapmak,
Meclis gündemini yasa l süresi içerisinde meclis üyelerine ulaştırılmasını sa ğlamak,
Meclis gündemini belediye hoparlörü ile halka duyurulmasını sa ğlamak,
Meclis tutanaklarının çözümünü ve tutanakların özetini yazmak,
Meclis kararlarını yazmak,
Meclis kararlarının imza takibini yapmak,
Meclis kararlarının ayrıştırılmasını ve arşivlenmesini yapmak,
Meclis kararların birer örneğini yasal süresi içerisinde vilayet makamına gönderilmesini ağlamak,
Meclis kararlarının ve dosyalarının ilgili müdürlüklere zimmetle kurye ar acılığı ile teslimini
yapmak,
11- Meclis oturumlarında ver ilen önergelerin ilgili birimlere gönderilmesini ve cevaplarının temin
edilmesini sa ğlamak,,
12- Meclis üyelerinin ve komisyon üyelerinin oturum sa yımlarını bildirerek huzur haklarının
verilmesini sağlamak,
13- Meclis işlemleri ile ilgili ya zışmaları ya pmak.

Yazı İşleri Müdürlüğünde çalışan personellerimizin eğitim dur umları; 4 Adet İlköğretim, 11 Adet Lise, 1
Üniversite Mezunlarından oluşmaktadır.

4

EN CÜMEN VE MECLİS İŞLERİ:

12345678910-

STATÜ

4

Hizmetler

MECLİS ÇALIŞMALARI

ÇALIŞANLARIN KADROLARINA GÖRE DAĞILIMI

12

5-Sunulan

1

Belediyemizin karar organı olan Belediye M eclis ve Encümeninin yapılan tüm toplantılarının sağlıklı bir
şekilde yapılmasının sağlanması ve toplantılarda a lınan karar ve z abıtların yazımı müdürlüğümüzce
yürütülmekte olup,yapılan iş ve işlemler aşağıya çıkartılmıştır.

LİSANS

0
PERSONELİN EĞİTİM DURUMU
(01.01.2008-31.12.2008)

Müdürlüğümüz Encümen servisi ile ilgili iş ve işlemler 1 servis sorumlusu, 1 personel, ve 1 hizmetli olmak
üzere 3 personel tarafından yürütülmektedir.
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2-

3-

4-

5-

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi uyarınca;Belediye Meclisinin belirleyeceği bir ay
meclisin tatil edilmesi, Belediye meclisi bütçenin görüşüldüğü ayda 20 gün,diğer aylarda ise her
ayın ilk haftasında 5 iş gününü geçmemek üzere meclis toplantılarının yapılması sağlanmıştır.
5393 Sayılı Belediye Kanunun 21.maddesi uyarınca; Belediye Başkanı tarafından belirlenen
gündem en az 3 gün önceden meclis üyelerine ulaştırılma sı sağlanmış, Belediye hoparlörü ve
internet ortamında ayrıca ilan panosuna asılmak sur etiyle halka duyurulma sı sağlanmıştır.
5393 Sayılı Belediye Ka nunun 23.maddesi uyarınca; görüşülerek kesinleşen meclis kararları
belediye hoparlörü ve internet ortamında ayrıca ilan panosuna asılarak halka duyurulması
sağlanmıştır.
5393 Sayılı Belediye Kanunun 35.maddesi uyarınca ; birim müdürlüklerinden gelen tekliflere
istina den gündem hazırlanarak encümene sunulmuş olup,gündemdeki maddeler görüşülerek karara
ba ğlanmıştır.
01/01/2008 -31/12/2008 tarihleri arasında alınan meclis ve encümen kararlarının yazımı
gerçekleştirilerek örnekleri çoğaltılarak ilgili kurum ve birimlerimizce gereğinin ya pılma sı için
zimmet karşılığı kurye aracılı ile gönderilmesi sa ğlanmıştır.

2008 FAALİYET RAPORU

1-
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Müdürlüğümüz encümen servisi, Belediye Meclisinin ve Belediye encümeninin almış olduğu kararları
yaza r.ilgili müdürlüklere da ğıtımını sağlar,karar defterlerine tescillerini yapar,belediye meclisi toplantılarına ait
işlemleri takip eder ek komisyon çalışma lar ındaki koordineyi yapara k devamı olan ya zışmaları da tamamlar.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Meclisimiz 01/01/2008 ile 31/12/2008 tarihler arasında 42 bir leşimde 275 karar alınmıştır.

OTURUM
BAŞLANGIÇ TARİHİ
02/01/2008
01/02/2008
03/03/2008
01/04/2008
01/05/2008
02/06/2008
01/07/2008
01/08/2008
06/10/2008
03/11/2008
01/12/2008
TOPLAM

OTURUM BİTİM
TARİHİ
03/01/2008
05/02/2008
07/03/2008
10/04/2008
06/05/2008
04/06/2008
04/07/2008
06/08/2008
16/10/2008
05/11/2008
04/12/2008

BİRLEŞİM SAYISI
2
3
5
5
4
3
4
4
5
3
4
42

ENCÜME N FAALİYETLERİ

DÖNEM
OCAK 2008
ŞUBAT 2008
MART 2008
NİSAN 2008
MAYIS 2008
HAZİRAN 2008
TEMMUZ 2008
AĞUSTOS 2008
EYLÜL 2008
EKİM 2008
KASIM 2008
ARALIK 2008
TOLAM

OTURUM SAYISI
7
8
9
9
8
7
9
8
8
6
6
7
92

ALINAN KARAR SAYISI
101
74
114
123
207
143
193
132
100
105
90
107
1489

MÜDÜRLÜKLERE DAĞILIMI

A) MECLİS MUAMELATI

SIRA
NO:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Alınan Encümen Kararlarının dağılımı aşağıya çıkartılmıştır.

ALINAN KARAR
SAYISI
20
30
30
24
20
21
24
24
34
18
30
275

MÜDÜRLÜK ADI

ALINAN
KARAR SAYISI

MÜDÜRLÜK ADI

ÖZEL KALEM MD.

25

TEMİZLİK İŞLERİ MD.

ALINAN
KARAR
SAYISI
20

ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
PARK VE BAHÇELER MD.
ETÜD PROJE MD.
FEN İŞLERİ MD.
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
MD.
HUKUK İŞLERİ MD.
MALİ HİZMETLER MD.

25
17
150
20
8

YAZI İŞLERİ MD.
ZABITA MD.
DESTEK HİZMETLERİ MD.
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.
İTFAİYE MD.

35
408
10
585
8

20
32

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MD.
İNSAN KAYNAKLAR I VE
EĞİTİM MD.
MEZARLIKLAR MD.

100
15

VETERİNER İŞLERİ MD.
3
TOPLAM ALINAN KARAR SAYISI

8
1489

YAZI İŞLERİ KALEMİ
Bu birimimiz 01/01/2008-31/12/2008 tarihleri arasında ilgili maka m ve birimlere 325 a det ya zışma
gerçekleştirilmiştir.
Yazışmalarla birlikte müdürlüğümüz emrinde görev yapan memur ve işçilerin izne ayrılma, göreve
ba şlama ve diğer sosyal aktiviteleri ile ilgili iş ve işlemler yapılmıştır.

A) BELEDİYE ENCÜMENİNİN ÇALIŞMALARI
Belediyemiz Encümeni 01/01/2008 – 31/12/2008 tarihler i arasında yapılan 91 toplantıda 1489 karar
almış olup, alınan bu kararlar hakkında gereğinin yapılması için karar örnekleri çoğaltılarak ilgili birimlere
zimmet karşılığı teslim edilmiştir.

EVRAK KAYIT KALEMİ
Bu birimimiz belediye ba şkanlığına gelen tüm resmi evrak ile va tandaşların istek ve şika yetlerini içer en
dilekçeleri kabul eder, kaydını mütea kip konularına göre ilgili yerlere zimmet karşılığında teslimini yapar.
Belediyemiz birimlerinden belediyemiz dışına giden tüm yazı ve tebligat gibi evrakı ilgili yerlere kurye aracılığı
ile zimmetle teslimini yapa r 01/01/2008/-31/12/2008 tarihleri arasında 2250 adet dilekçe 7100 adet giden evr ak
6250 adet gelen evrak olmak üzere toplam 15600 adet işlem yapılmış olup, ilgili yerlere ulaştırılmıştır. Ayrıca
650 adet APS kargo gönderisi de gerçekleştirilmiştir.
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Birimlerin birbirleri ile ve aynı zamanda belediyenin dışarıyla iletişimini sağlayan gerek telefon gerekse
teslis hizmeti vermektedir. Ayrıca ilimizin muhtelif yerlerinde bulunan hoparlör sistemiyle acil durumlar da
anons hizmeti verilmektedir. Bu hizmetler günün 24 saatinde devam etmektedir.

MERKEZ BİNA GÜVENLİK HİZMETİ
Merkez binamızın güvenliği için gece 3 bekçimiz gündüz 2 bekçimiz olmak üz ere toplam 5 bekçimiz
hizmet vermektedir. Ayr ıca belediye binamızın ısınmasını sağlamak üzere kalorifer kazan dairesinde görevli 1
personelimiz bulunmaktadır.

EVLENDİRME MEMURLUĞU
Evlendirme memurluğunda 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri ara sında 1864 adet çiftin nikahı kıyılmış
olup, kendilerine 1864 adet uluslar arası evlenme cüzdanı verilmiştir.
Nikah akdi yapılmış olan evlenme bildirimleri (Mernis) haftalık periyotla rla merkez ilçe nüfus
müdürlüğüne bildirilmiştir.
Ayrıca nikah akitleri yapılmış olan her çiftte istatistik formları aylık halinde Devlet İstatistik
Enstitüsüne gönderilmiş diğer taraftan Uluslar arası Aile cüzdanının kullanıldığına da ir bilgi formları Elazığ
Merkez İlçe Nüfus müdürlüğüne gönderilmiştir.
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6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
5018 Sayılı Kanun 10.12.2003 tarihinde ka bul edilmiş, 24.12.2003 tarihinde R.G.’de yayımlanmış ve
01.01.2006 tarihinde genel anlamda yürürlüğe girmiştir.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler
Temel politikamız “Önce İnsan” felsefesiyle halkın memnuniyetine oda klı, katılımcı, şeffaf bir yönetim
anlayışıyla sürdürülebilir hizmet vermek. Tüm yazışmaların kayda alındığı Kamu Kur umları, Kuruluşlar ve
va tandaş dilekçelerini posta ve ya elden ilgili kurum veya kişiye en hızlı şekilde ulaştırmak. Genel olarak haftada
iki gün yapılan encümen toplantıları, belediye meclis toplantılarının gündemlerinin ha zır lanmasını ve
tutanaklarının yazılmasını ve alınan kararların metne dönüştürülerek ilgili birimlere en hızlı şekilde ulaştırmak.
Bunu yanı sıra Belediyeye ait tüm hizmet binalarının bakım, onarım ve temizliğinin yapılmasını sa ğlamamak.
Temel Önceliğimiz ise Katılımcı, şeffaf, insan odaklı ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmetleri etkin ve
verimli bir şekilde sunmak, belediyemiz standardını arttırmaktır.

C- Diğer Hususlar:
Müdürlük İlke ve Değerlerimiz ise Aşağıdaki şekildedir.
1. Görevde bilgilendirme ve eşitlik esastır.
2. Görev uygulamalarında dürüst ve adil oluna ca ktır.
3. Sunulan hizmetler çözüme yönelik olacaktır.
4. Vatandaşlarımıza saygı esastır.
5. Yasaların verdiği görevin yerine getirilmesinde eşit ve şeffaf oluna ca ktır.
6. Çalışanların mesleki ve davranış eğitimlerine önem verilecektir.
7. Per sonelimiz takım ruhu ve işbirliği inancı ile çalışacaktır.
8. Mesleği ve kurumu küçük düşürecek davranışlara fırsat verilmeyecektir.
9. Verilen hizmetlerde kalite ön planda olacaktır.
10.Verilen hizmette politik amaç güdülmeyecektir.
11.Temel pr ensibimiz vatandaş memnuniyeti olaca ktır

III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler:

5018 sa yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesi ile “ Mali Anayasa” olar ak
kabul edilen 1050 Sa yılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kalkmıştır.
Müdürlüğümüz iç kontrol sistemine uymaktadır .

1- Bütçe Uygulama Sonuçları
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A- Müdürlüğümüz Amaç ve Hedefleri









Personel Sayısını artırmadan hizmet ür etim gücünü, hizmet kalitesini yükseltmek ve çeşitlendirmek,
Hizmet üretiminde ma ksimum randıman sa ğlamak,
Hizmet Üretim Kalitesini yükseltmek ve vatandaşların memnuniyetini artırmak,
Belediyemiz çalışanlarının motivasyonu artırmak, çalışanlar arasında diyaloğu geliştirmek,
ziyaretçilerin memnuniyetini arttırmak,
Çalışanları motive edecek sosya l hizmetleri temin etmek,
Şeffaf yönetim sistemi anlayışı ile meclis ve encümen çalışmalarının içeriğinin halkın ve diğer
ilgililerin erişimini sağlama k,
Meclis üyelerine, başkanlık üst yönetimine meclis gündemini meclis tutanaklarını ve kararlarını
elektronik ortamda ulaştırmak suretiyle zaman ve per sonel açısından tasarruf sağlamak,
Evrak kayıt sistemine iyileştirme çalışmaları ya parak işlem hızını arttırmak, vatandaşın memnuniyetini
sağlamak.

İdare Adı

ELAZIĞ BELEDİYESİ

Harcama Birimi Adı

Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kodlar (1Düzey)
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Gerçekleşme

Tahmin

2007

2008

2009

2010

2011

01-Personel Giderleri
02-SGK Devlet Primi Giderleri
03- Mal ve Hizmet Alım Gider
04- Faiz Giderleri
05- Cari Transferler
06- Sermaye Giderleri
07- Sermaye transferleri
08- Borç Verme
Bütçe Ödeneği Toplamı
Transfer Edilecek Ödenekler
Genel Toplam

138,344,22
15,322,15
99,639,63
0.00
20,842,47
1,669,11
0.00
0.00
0.00
0.00
275.817,58

141,878,00
17,792,08
101,214,19
0.00
45,656,11
0.00
0.00
0.00
0.00
306.540,38

230,000,00
27,600,00
400,000,00
0.00
60,000,00
10,000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
727.600,00

232,760,00
27,931,20
404,800,00
0.00
60,720,00
10,120,00
0.00
0.00
0.00
0.00
736.331,20

235,553,12
28,266,38
409,657,58
0.00
61,448,64
10,241,44
0.00
0.00
0.00
0.00
745.167,16

Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam

709.407,84
0.00
0.00
0.00
709.407,84

855,000
0.00
0.00
0.00
855,000

727,600,00
0.00
0.00
0.00
727,600,00

736.331,20
0.00
0.00
0.00
736.331,20

745.167,16
0.00
0.00
0.00
745.167,16

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz bütçesine faaliyet dönemi içerisinde Mali yıl ödeneği olarak 855.000. TL. ödenek konulmuş
olup, yıl içerisinde 306.540,38.- TL.’ si harcanmış, geri kalan 548.459,62- TL.’ lik ödenek iptal edilmiştir.

2- Mali Denetim Sonuçları
Müdürlüğümüzün amaçlarına ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir
şekilde yürütülmesini var lık ve ka ynakların korunmasını muhasebe ka yıtlarının doğru ve tam olarak
tutulmasını mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare
tarafından oluştur ulan organizasyon yönetim sür eç ve diğer kontrolleri düzenli şekilde ya pmaktır.

2008 FAALİYET RAPORU

1- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

2008 FAALİYET RAPORU

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde: Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir tam ve doğru
olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinde har camama birimimize tahsis edilmiş ka ynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullandığını, görev ve yetki a lanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin
idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını
ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence , harcama yetkilisi
olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi
bir husus hakkında bilgim olmadığımı beyan ederim.

B.PERFORMANS BİLGİLERİ

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
Mehmet ÖNER
Yazı İşl.Müd.V

Belediyemizin stratejik planında Yazı İşleri Müdürlüğü yıl içinde hedef ve faaliyetleri ile müdürlük
tarafından tespit edilen performans hedef progra mı için bir çok hedef ve hedef a dımı belirtilmiştir. Ayrıca 85
adet ödeme emri evrakı gerçekleştirilmiştir . ve 2009 performans programı hazırlanmıştır.

2- performans sonuçlarının Değerlendirilmesi
Belediyenin “ Stratejik plan ve performans programı izleme ve değerlendirme komisyonu” tarafından
müdürlüğümüzün bir yıl boyunca yapmış olduğu fa aliye tleri izlenmiş, faaliyetler ve faaliyet adımları ile
performans kriterleri ayrı ayrı raporlanarak değerlendirilmiştir.
Buna göre Yazı İşleri Müdürlüğünün yıl içerisinde başarı oranı % 90 olarak tespit edilmiştir.

A Z I
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IV KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-Üstünlükler


Müdür lüğümüzün güncel mevz uatı takip etmesi, güncellenen mevz uatı zamanında ve doğru olarak
uygulaması, genel evrak kayıt defterlerinin günlük düzenli olarak tutulması alınan meclis ve encümen

olarak sıralanabilir.


Fiziksel çalışma şartları (Bina , yerleşim)



Teknolojik kaynaklara erişme imkanı.

L

B-Zayıflıklar


Teknolojik olana kları daha etkili kullana biliriz.



Kur um iştigal alanıyla ilgili çok sayıda mevzuat olması ve sık mevzuat değişiklikler i.
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E D İ

E

B E

karşı güler yüz gösterilmesi empati kurulması ve hizmetten memnun olmuş bir şekilde ayrılmaları

S İ

kararlarının zamanında kayda geçirilerek hizmetin aksamasına riayet edilmesi, gelen vatandaşlarımıza

Y

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SUNUŞ

:

Müdürlüğümüz belediye ve ba ğlı kuruluşlar ı ile mahalli idare birliklerinde norm ka dro uygulamasına esas teşkil etmek
üzere hazırlanan “Belediye ve ba ğlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro ilke ve standartlarına İlişkin Esaslar” ,
Bakanlar Kuruluşu’nun 29/11/2006 tarihli ve 2006/9809 Sayılı kararı ile kabul edilerek, Resmi Gazetenin 22 Nisan 2006 tarih
ve 26147 sayılı nüshasında ya yınlanan belediyemiz meclisinin 04/10/2006 tarih ve 2006/172 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.
Hukuk İşleri Müdürlüğü Belediyemiz tarafından kişi ve kuruluşlara karşı açılan davalar ile Belediyemize karşı açılan
davaları takip etmek, İdaremiz alacaklarının tahsilini sağlama k, çeşitli hukuki konularda gör üş belirtmek ve Kurumumuzun
diğer hukuki çalışmalarını yürütmektedir.
Hukuk İşleri Müdürlüğü Belediyemizin yeni kiraladığı hizmet binasının 2. katında 1 Müdür odası, 1 servis odası
olmak üzere 2 odada hizmet vermektedir.
Hukuk İşleri Müdürlüğü Belediye Başka nına ba ğlı olup Müdürlüğe bağlı 1 servisten oluşmaktadır.
Hukuk İşleri Müdürlüğünde 1 memur ve 1 işçi olmak üzere toplam 2 per sonel çalışmaktadır.

2008 FAALİYET RAPORU

2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

2008 FAALİYET RAPORU

T.C.
ELAZIĞ BELEDİYESİ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2- Örgüt Yapısı

BELEDİYE BAŞKANI
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ
HUKUK İŞLERİ SERVİSİ

Hukuk İşleri Müdür lüğü Belediye Ba şkanına bağlı olup Müdürlüğe bağlı 1 servisten oluşmaktadır.

MÜDÜR
Hukuk İşleri Müdürlüğünün harcama birim yetkilisi olup, Belediye Başkanına karşı sorumludur.

3- Bilgi ve Teknolojik kaynaklar :
Hukuk İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde 3 adet bilgisayar kullanılmaktadır.Ayrıca Mevzuat ve İçtiha t Programı
aboneliği ile İnternet ortamında Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu dökümanlar temin edilmektedir, ayrıca Adalet Ba kanlığının
kurmuş olduğu UYAP programı ile de işlemler yürütülmektedir.

1- GENEL BİLGİLER

4- İnsan Kaynakları :

A-Misyon:

Hukuk İşleri Müdürlüğünde 1 memur ve 1 kadrolu işçi olmak üzere toplam 2 personel çalışmaktadır.
Personelimizin öğrenim dur umları 1 Üniversite mezunu ve 1 Lise mezunundan oluşmaktadır.

Misyonumuz; Hukukun üstünlüğünü ilke edinmiş, araştırmacı, güncel ve somut bilgilere dayalı kaliteli hizmet sunmak.

Vizyon

:

ÇALIŞANLARIN KADROLARA GÖRE DEĞILIMI

İş ve işlemlerimizde hukukun üstünlüğünü esa s alara k, yasalara uygun, şeffaf bilgilerle kamu yararını gözeterek
kurumun menfaatleri doğrultusunda iş ve işlemleri personelimizle bir likte en süratli bir biçimde yürütmektir

İŞÇİ

B- YETKİ, GÖREV VE
VE SORUMLULUKLAR
SORUMLULUKLAR
Müdürlüğümüz; Belediyemiz leyh ve ale yhine adli veya idari ya rgı merciilerinde açılan davaları ve icra
takiplerini ilgili yasal düzenlemelere göre yürütülmesi ve sonuçlandırılma sı, Belediyemizin tüm birimlerine hitap eden Hukuki
mevzuatın ve yayınların bulunduğu bir kütüphane kurulması ile, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni Kararı ile veya
Başka nlık Makamı tarafından gönderilen evrakın incelenerek talep edilen konularda hukuki görüş bildirilmesi, Belediyemizin
tüm birimlerinin yapacağı iş ve işlemlerde hukuka uygun davranması konusunda önceden yönlendirici açıklama larda
bulunulma sı ve Hukuk İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Ça lışma Esasları Yönetmeliğinin
4.maddesinde verilen görevlerin ilgili mevzuata uygun yerine getirilmesidir.

% 50

MEMUR % 50

P ER SONELİN EĞİ TİM D URUMU

LİSANS
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1- Fiziksel Yapısı :
Hukuk İşleri Müdürlüğü Belediyemizin yeni kirala dığı hizmet bina sının 2. katında 1 Müdür oda sı, 1 servis odası
olmak üzere 2 odada hizmet vermektedir.
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LİSE

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hukuk Davaları :
 Devam Eden Davalar : Sulh Hukuk Mahkemesinde 15 Dosya, 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde 14 Dosya,
2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 17 Dosya, 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde 10 Dosya , (İş) Mahkemesinde
4 Dosya, İcra Mahkemesinde 10 Dosya , Çocuk Mah. 2 dosya .
 Karar Aşamasında Olan Davalar : Sulh Hukuk Mahkemesinde 10. Dosya, 1. Asliye Hukuk
Mahkemesinde 8 Dosya , 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 9 Dosya, 3. Asliye Hukuk Ma hkemesinde 6
Dosya.
 Temyiz Aşamasında Olan Davalar : 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde 6 Dosya, 2. Asliye Hukuk
Mahkemesinde 8 Dosya , 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde 5 Dosya, (İş) Mahkemesinde 3 Dosya.
Ceza Davaları :
 Devam Eden Davalar : 3. Asliye Ceza Mahkemesinde 2 Dosya, Sulh Ceza Mahkemesinde 1 Dosya . 2.
Asliye Ceza 3 dosya, Ağır Ceza Mahkemesi 2 dosya,

2008 FAALİYET RAPORU

Yapılan Yazışmalar: 665 Adet

2008 FAALİYET RAPORU

5- Sunulan Hizmetle r :

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

II – AMAÇ ve HEDEFLER
A-Müdürlüğümüzün amaç ve hedefleri:
Müdürlüğümüzün ama cı hukuki iş ve işlemlerde belediyemizin hakkını korumak ve belediyemizi savunmaktır.
1-Ça ğımızın gereklerine uymak, bilgilere kolay erişim, hizmetlerin daha etkin ve ver imli bir şekilde yürütülmesi.
2-Mevzuatın takibi ve kurum içinde ihtiyaç duyanlara kolayca ulaşabilecekleri sistemleri kurmak.
3-Kurumumuzla ilgili her türlü davaları takip etmek.
4-Kurumumuzun yeni çıkan kanun, tüzük kararname vb. ile ilgili bilgilendirme çalışmalarını sağlamak.
B-Temel Politikalar ve Öncelikler
Hukukun üstünlüğünü ilke edinerek kurumun bütün işlemlerini yasalara ve mevz uata uygun olarak süresinde
gerçekleştirmek.

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-Mali Bilgiler:

İdari Uyuşmazlık Davaları :
 Devam Eden Davalar : Elazığ İdare Mahkemesinde 37 Dosya.
 Temyiz Aşamasında Olan Davalar : Elazığ İdare 30 dosya.
İcra İşlemleri :
 Devam Eden Dosyalar : 1. İcra Müdürlüğünde 70 Dosya, 2. İcra Müdürlüğünde 40 Dosya, 3.İcra
Müdürlüğünde 40 Dosya devam etmektedir.

İdare Adı

Elazığ Belediyesi

HARCAMA
BİRİMİ

6-Yönetim ve İç Kontrol Kanunu:

Hukuk İşleri Müdürlüğü

TAHMİN

GERÇEKLEŞME
EKONOMİK KODLAR
(I.DÜZEY)

5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre belediyenin organları; Belediye Meclisi, Encümeni ve Belediye Başkanıdır.
Belediye meclisi, ilgili mevzua tta gösterilen esa s ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur ve belediyenin en yüksek karar
organıdır. Belediye encümeni, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri ar asından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye,mali
hizmetler birim amiri ve belediye başkanın birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere toplam yedi
kişiden oluşur.

2007

2009

2010

2011

22.748,36

27.500,00

27.830,00

28.163,96

2.236,45

2.417,60

5.000,00

5.060,00

140.446,27

240.258,14

415.000,00

419.980,00

425.019,76

0.00

0.00

0.00

0.00

3.439,80

2.854,94

10.000,00

10.120,00

10.241,44

3.705,20

0.00

3.000,00

3.036,00

3.072,43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

169.968,32

268.279,04

460.500,00

466.026,00

471.618,31

01 Personel Giderleri

20.140,60
02 SGK Devlet Primi Giderleri

Belediye encümeni ilgili kanunlarla kendisine yetki verilen konularda kararlar alır,üye tam sayısının salt çoğunluğuyla
toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir.

2008

5.120,72

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Belediye başkanı, belediye idaresinin ba şı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunla
gösterilen esas ve usullere gör e seçilir. Belediye ba şkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usuller e göre seçilir. Belediye
ba şkanı aynı zamanda belediye meclisinin ve belediye encümeninin de ba şkanıdır.5393 sayılı Kanunun 25. Ma ddesine göre
belediye meclisi içerisinden üç kişilik denetim komisyonu kurularak, belediyenin mali hesapları ile ilgili denetim komisyonu
kurularak,belediyenin mali hesapları ile ilgili denetim raporu meclise sunulma ktadır.

04 Faiz Giderleri

Aynı kanuna göre, birimlerin en üst yöneticileri “harcama yetkilisi” olarak adlandırılmış ve kamu harcamalarının
yapılabilmesi için harcama yetkililer inin,harcama talimatı vermesi zorunluluğu getirilmiştir.Harcama yetkilileri tarafından
verilen harcama emrini yerine getiren tüm görevliler “gerçekleştirme görevlisi” olarak tanımlanır.Gerçekleştirme görevlileri;
harcamaların mevzuata ve bütçe ödenek sınırlarına uygunluğundan,Harcama yetkilileri ile beraber mütesselsilen
sorumludurlar.Harcama yetkilileri tarafından mevzuata uygun olarak verilen ve gerçekleştirme görevlileri tarafından ya sal
prosedürleri yerine getirilen harcama emirleri ödenmek üzere ödeme servisine yollanır.

07 Sermaye transferleri

0.00

05 Cari transferler

06 Sermaye Giderleri

0.00
08 Borç Verme

0.00
Bütçe Ödeneği Toplamı

0.00
Transfer Edilecek Ödenekler

0.00
GENEL TOPLAM

D- Diğer Hususlar :

Bütçe Ödeneği

Hukuk İşleri Müdürlüğü adli ve idari mercilerinde, belediyemiz dava lı ve davacı olduğu hukuksal ihtilaflarda ,
olumlu sonuç a lmak için gerekli ça lışmalarını sürdürmekte, ayrıca birimlerimizin işlem ve uygulamalarında hukuksal yorum ve
açıklama gerektiren tereddütlü durumlarda; “Görüş” bildirerek yar dımcı olmaya çalışmaktadır.

261.418,32

446.600,00

460.500,00

466.026,00

471.618,31

Döner Sermaye

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Diğer Yurt içi Kaynaklar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Yurtdışı Kaynaklar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

261.418,32

466.600,00

460.500,00

466.026,00

471.618,31

Genel Toplam
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2-Temel Mali Tablolara ilişkin açıklamalar:
Müdürlüğümüz bütçesine faa liyet dönemi içerisinde Mali yıl ödeneği olara k 446.600,00 TL ödenek konulmuş olup, yıl
içerisinde 268.279,04 TL’si harcanmış, geri kalan 178.320,96 TL’lik ödenek iptal edilmiştir.

3-Mali Denetim Sonuçları
Ya rgıtay, Sayıştay’ın dış denetimine tabidir. 2008 yılında, Yargıtay’ın Sayıştay
tarafından sorguya alınmış evraklar Sayıştay denetçisindedir.

B-PERFORMANS BİLGİLERİ:

2008 FAALİYET RAPORU

1-Bütçe Uygulama Sonuçları:

2008 FAALİYET RAPORU

BASIN VE HALKLA İLİŞİKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1-Faaliyet ve proje bilgileri:
Bütün iş ve işlemlerin mevzuata uygun olmasını sağlayıp, adli işlemleri azaltmak.

2-Performans sonuçlarının değerlendir ilmesi:









Devam Eden Davalar : Sulh Hukuk Mahkemesinde 15 Dosya, 1. Asliye Hukuk Ma hkemesinde 14
Dosya, 2. Asliye Hukuk Ma hkemesinde 17 Dosya , 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde 10 Dosya, (İş)
Mahkemesinde 4 Dosya , İcra Mahkemesinde 10 Dosya, Çocuk Mah. 2 dosya.
Karar Aşamasında Olan Davalar : Sulh Hukuk Mahkemesinde 10. Dosya, 1. Asliye Hukuk
Mahkemesinde 8 Dosya , 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 9 Dosya, 3. Asliye Hukuk Ma hkemesinde 6
Dosya.
Temyiz Aşamasında Olan Davalar : 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde 6 Dosya, 2. Asliye Hukuk
Mahkemesinde 8 Dosya , 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde 5 Dosya, (İş) Mahkemesinde 3 Dosya.
İdari Uyuşmazlık Davaları :
Devam Eden Davalar : Elazığ İdare Mahkemesinde 37 Dosya.
Temyiz Aşamasında Olan Davalar : Elazığ İdare 30 dosya.

IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. Üstünlükler
Kamu idareleri ile öze l-tüzel kişiler ve ge rçek kişiler ile ida remiz arasında ortaya çıkan hukuki ihtilafları mümkün
olduğunca yargıya intikal ettirilmeden serii bir şekilde sorunlara çözüm getirilmekte, Fen İşleri Müdürlüğümüz ve diğer
birimlerce yapılacak a lt yapı çalışmala rında ön hazırlıklar yapılmakta ve ilgili birimlerin önü açılmaktadır.

T.C
ELAZIĞ BELEDİYESİ
BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLR MÜDÜRLÜĞÜ
2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU
SUNUM:
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz;
1-Ba sın Mer kezi
2- Bilgi Edinme Birimi’nden oluşmaktadır.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz; Belediye ile kent halkı arasında etkili bir iletişim sistemi kurmak,
belediyenin yayın politikalarını tespit etmek, çeşitli tür ve düzeylerde yayın haz ırlama k, basımını sağlamak, belediyenin
yazılı ve görsel medya ile ilişkilerini düzenlemek, günlük basını izleyerek sorun ve sapmaları anında başkanlığa bildirmek,
çeşitli iletişim araçlarıyla halkın dilek, şikâ yet, öneri ve eğilimlerini belirlemek, gerekli önlemlerin alınması için başkanlığa
ve belediyenin diğer birimleriyle koordina syon sağlama kla görevlidir .
Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar, yür üttüğü projeler ve gelecekte planladığı hizmetler; görsel materyallerle
desteklenmekte ve sunumlar eşliğinde nezih mekânlarda düz enlenen ba sın toplantılarıyla halka duyurulmakta böylelikle
halkımızın belediyemiz hizmetlerinden haberdar olmaları sağlanmaktadır.
Belediye Başkanlığımız ve bağlı birimler tarafından üretilen hizmet ya da fa aliyetlerle ilgili olarak düzenlenen
bilgilendirme toplantıları, Müdürlüğümüz Basın Merkezince haber ya pılmakta ve bu etkinlikler fotoğraf desteği ile birlikte
Basın ve Ya yın kuruluşları ile ilgili ajanslara en hızlı teknolojiler kullanılmak suretiyle iletilmekte ve kamuoyunun
belediyemizce ya pılan faaliyetler hususunda etkin olarak bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
Basın Merkez ince, düzenli olarak günlük ve ulusal ya yın yapan 20, günlük ve yerel olarak yayın yapan 11 gazete ile
haftalık yayınlanan 4 adet gazete devamlı olarak takip edilmekte ve ha bere konu olan olaylarla ilgili olarak ilgili müdürlükler
gereğinin yapılması için bilgilendirilmekte ve ilgili haber materyaller düzenli olarak arşivlenmektedir. Bu işlem hafta tatili
(Cumartesi, Pazar) ve ba yram ve resmi tatil günlerinde de dâhil olmak üzere 365 gün olarak aksatılmadan sür dürülmektedir.
Belediye Basın Merkezimiz Belediye Başkanımızın il içi ve il dışında katıldığı tüm resmi toplantılarını takip etmekte
ve ilgili kayıt ve kupürler düzenli olarak arşivlemektedir. Öz ellikle il dışında gerçekleştirilen ve ilimizin sorunlarının
tartışıldığı toplantılarla ilgili teknik altyapı çalışmaları müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir.
Milli ve mahalli değerlerimizi yaşatma k ve gelec ek kuşaklara aktararak ilimizin kültür haya tına katkı sağlama k
amacıyla Belediye Başkanlığımız tarafından yürütülen “Elazığ kitaplığı” projesi ile bu değerleri canlı tutmaya yönelik kitap
ba sımı ve değişik ya yınevlerinin yayınları ara sında çıkan kitaplar okul kütüphaneleri ile değişik vesilelerle yapılan
yarışmalarda derece a lan öğrencilere armağan edilmektedir.
Belediyemiz hizmetlerinde halkla birlikte yönetim anlayışının gereği olarak bir mahalle ya da caddeye yapılaca k
hizmetler konusunda halkın görüşüne başvurmak amacıyla gerçekleştirilen kamuoyu araştırmaları ve anketler müdürlüğümüz
tarafından yapılmaktadır.

B-Zayıflıklar
Fiz iki mekan yetersizliği. Müdürlüğümüze ait hizmet ara cı bulunmaması.

Mehmet KARAASLAN
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI:
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde.
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, ve tam doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili ekonomik
ve verimli şekilde kullanıldığını, gör ev ve yetki alanınım içerisinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin
işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin
olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller iç denetçi raporları ile
Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaa tlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan
eder im.

I- GENEL BİLGİLER
A- MİSYONUMUZ
Elazığ Belediyesinin; plan, program ve projeleri konusunda Belediyemiz ile basın ve kamuoyu arasında sağlıklı bilgi
akışının gerçekleştirilmesi (bu ka psamda basın bülteni, süreli ve süreli olma yan ya yın, video-kaset, CD, VCD, Internet, dev
ekran, billboar d, bilgi panosu, pankart, afiş gibi yaz ılı, görsel ve sanal araçların kullanılması; kitle iletişim kuruluşları,
sektörel gruplar, özel ilgi grupları ve hemşeriler için çeşitli basın toplantıları, bilgilendirme toplantıları, halk günleri,
tartışma lı oturum, yuvarlak masa toplantıları ve forumların düzenlenmesi; panel, söyleşi, açık oturum gibi özel
düz enlemelerin, şenlik, festival, törenler gibi imaj yaratıcı organizasyonların gerçekleştirilmesi; eğitici programlar,
kampanyalar , sosyo-kültürel etkinlikler gibi gönüllü kuruluşlarla işbirliği çalışmalarının ya pılması, karar ve sıralama
konfer ansları gibi veri elde edilmesine yönelik toplantıların gerçekleştirilmesi)

ZÖSRE pilaT .M .vA
.T ürüdüM irelşİ kukuH
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VİZYONUMUZ
Yaşanabilir, sağlıklı bir Elazığ ve hakça paylaşım için hemşerilerin taleplerini ve önerilerini iletebildikleri ve karar lara
katılabildikleri saydam, erişilebilir, hesap vermeye istekli bir Belediye ya pısı.
İç iletişimi sağlıklı, bilginin erişilebilir olduğu, birimler arasında hizmete ilişkin eşgüdümü kolaylıkla kurulabilen ve
çalışanlarının kurumsal kimlik ve kurum vizyonuna uygun davrandıkları bir Belediye yapısı.
Yerel yönetimin yürüttüğü ve planladığı tüm çalışmaları kent halkına ve ilgililere duyur abildiği, ortaklar
oluştura bildiği, ulusal ve uluslarara sı ilişkileri gelişmiş, saygın bir Belediye yapısı.

BASIN VE HALKLA İLİŞİKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

2008 FAALİYET RAPORU

Yür ütülmekte olan ve planlanan çalışmalar ile ilgili olarak Belediye birimleri arasındaki iç iletişim ve bilgi akışının
sağlıklılaştırılması (Belediye-içi birim amirlerine ve kurum çalışanlarına yönelik olarak bilgilendirme amaçlı toplantılar
yapılma sı, ya yınlar hazırlanması, kurum-dışına yönelik olarak hazırlanan ya yınların kurum içinde de dağıtımının sağlanması,
ulusal ve uluslarara sı alanda ki örnek belediyecilik uygulamalarının derlenerek ilgili birimlerin bilgilendirilmesi)
Kamuoyunun Elazığ Belediyesi hizmetlerinin etkinliği ve etkenliği konusundaki beklenti ve eğilimlerinin belirlenmesi ve
değerlendirilmesi.
Yerel yönetimin hizmet etkinliği ve etkenliğinin arttırılması, yerel yönetime temel dayanak noktaları oluştur ulması,
yerel yönetimin bölgesel, ulusal ve uluslararası ilişkilerinin arttırılması, hemşerilerin yönetime katılma lar ının sağlanması.

2008 FAALİYET RAPORU

BASIN VE HALKLA İLİŞİKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

u- Kurumumuz un yürüttüğü faaliyetler in kültür ve sanat etkinliklerinin sosyal ve kültürel ama çlı fa aliyetler ile tanıtım
ve duyuru materya llerin basım yayım ve halkla ilişkiler çalışmalarını yürütür.
ü-Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından müdürlüğümüz e havale edilen dilekçeler ile bilgi edinme birimine gelen
müra caatları kanuni süreleri içerisinde müdürlüğümüzce mevzuata uygun olarak cevap verilmesi sağlar

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz bünyesinde şu birimlerden oluşmaktadır.
1-Ba sın Mer kezi
2- Bilgi Edinme Birimi
Personel Durumu:
1-Müdür
1-Memur
3-Daimi İşçi

FİZİKSEL YAPI
1- FİZİKİ KAYNAKLAR:
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediyemizin Hürriyet Cad. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü binasının 6.
katında 1 müdür odası ve 4 servis odası ile hizmet vermektedir.

2- ÖRGÜT YAPISI:

B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
a- Kitle iletişim araçlarında yer a lan belediyemiz hizmet ve faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takibini
ve tespitini yapmak.
b- Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan ya nsıyan şikayet ve görüşlerin
tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını ya pmak.
c- Basın Yayın organlarında yer alan bu tür haberlerin kupür, resim, slayt, CD ve kasetlerini temin ederek cins ve
konularına göre sınıflamak ve arşivlemesini ya pmak.
d- Bütün hizmet ve faa liyetler imizi video bant, slayt ve fotoğraflarla tespit etmek, kullanım ama çlarına göre tasnif ve
arşivlemesini yapmak.
e- Başkanlığımız faaliyetleri ile ilgili ba sın bildiri ve bülteni hazırlamak, konuyla ilgili video kaseti, slayt, fotoğraf ve
CD ile birlikte basın organlar ına dağıtma k.
f- Basının hizmet ve faaliyetlerimiz ile ilgili bilgi taleplerini ilgili birimlerden temin ederek ba sına vermek.
g- Başkanlık emirleri doğrultusunda gerektiği zamanlarda basın toplantısı düzenlemek, başkanlığımızca verilecek br ifing ve
toplantıların organizasyonunu yapmak.
h- Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri takip ederek tedbirler almak, gerekli malzeme ve cihazları temin
etmek.
I- Belediyemiz hizmetleri konusunda kamuoyunu a ydınlatmak amacı ile ya yınlar yapmak.
i- Basın yayın mensuplarının, kamuoyunda etkinliği olan kişi ve kuruluşların belediyemizle iyi ilişkilerin
geliştirilmesine ve muhafaza edilmesine yönelik çalışmalar yapma k, karşılıklı ziyaret ve görüşmeler de bulunma k.
j- İlçemizdeki muhtarlıkları z iyaret etmek, bölge sakinlerinin dilek ve şikayetlerini yerinde tespit etmek, bir
değerlendirmeye tabii tutarak ilgili birimlere ulaştırmak.
k- Vatandaşların basın organlarında yer alan şikayet ve isteklerini ilgili birimlere iletmek ve sonucunu takip etmek.
l- Belde sakinlerinin ihtiyaçlarına ve hizmet taleplerine dönük görüşlerini tespit etmek, ilgili birimlere iletmek.
m- Başkanlığımız personeli arasında doğum, ölüm, evlenme ve benz eri durumlarda halkla ilişkiler açısından gerekli
hizmetleri yürütmek.
n- Belediyemiz çalışma lar ı ile ilgili olar ak Ba şkanlık makamının onayı doğrultusunda yerli ve ya bancı kişi ve
kuruluşlarla
iyi
ilişkiler
kurulması
ve
geliştirilmesi
a macıyla
gerekli
ça lışmaları
yapmak.
o- Müdürlük yazışmalarını, büro hizmetlerini ve personelin özlük hakları ile ilgili çalışmaları yürütmek
ö- Çalışmaları içeren video kaset, CD ve çalışma raporu ha zır layarak basın kuruluşlarına periyodik olarak dağıtılmasını
sağlayarak gerekirse yayınlatmak.
p- Ça lışmaları içeren fotoğraf sergileri açmak.
r- Toplumun kültür ve sanata yönelik ihtiyacını karşılamak için, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek bu tür
faaliyetlerde
bulunan
r esmi
ve
sivil
örgütlerle
işbirliği
sağlama k.
s-Çalışmaları ve etkinlikleri halka duyurabilmek uçun kitap, broşür ve bülten yayınlamak. Tören ve özel günler için program
hazırlayıp, davet işlerini düzenlemek.
ş- Başkanlık makamının vereceği diğer emirleri yerine getirmek.
t- Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin kurumsal kimlik kılavuzuna uygun tasarımının
yapılma sını, basılmasını sağlar, çalışmaları kontrol eder

BELEDİYE BAŞKANI
BELEDİYEBAŞKAN YARDIMCISI
BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

BASIN MERKEZİ

BİLGİ EDİNME BİRİMİ

-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Müdür lüğümüz hizmetlerini en verimli şekilde yerine getirmek amacıyla 6 adet bilgisaya r ve bunlara ba ğlı 1 adet
Color LaserJet Hepsi Bir Arada Yaz ıcı, 1 adet fotokopi makinesi ile 3 adet Laserjet yazıcı bulunmaktadır. Ayrıca çekimlerde
kaliteyi a rtırma k maksadıyla da 2 a det son teknoloji ile donatılmış kamera ve yine ç özünürlüğü yüksek dereceli 2 adet
fotoğraf makinesi, arşiv amaçlı kullanılan DV. kayıt cihazı ile Belediyemiz ile ilgili TV. Haberleri ile görsel programların
kayda alınması amacıyla 2 adet video araç gereçleri ile hizmet vermektedir.

4- İNSAN KAYNAKLARI
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz bünyesinde 1 Müdür 1 Memur 3 Daimi İşçi olmak üzere toplam 5
eleman görev ya pmaktadır.
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ÇALIŞANLARIN KADROLARINA GÖRE DAĞILIMI
STATÜ

ADET

MEMUR

2

İŞÇİ

3

TOPLAM

5

%60
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BASIN VE HALKLA İLİŞİKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Memur
İşçi

%40

ÇALIŞANLARIN EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI
ÖĞRENİM
MEMUR
İŞÇİ
TOPLAM
DURUMU
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
1
3
4
ÜNİVERSİTE
1
1
TOPLAM
2
3
5

5-SUNULAN HİZMETLER:
Elazığ Belediye si’nin gerçekleştirmiş olduğu, hizmet, çalışma, faa liyet ve etkinlikler günlük olarak hazırlanan basın
bültenleri ile basına ve onların aracılığı ile kamuoyuna duyurulma ktadır.
Yerel ve ulusal basın kuruluşlarının mensupları ve temsilcileri ile yakın ve sıcak ilişkiler kurulara k belediyemizin
çalışmalarının, kitle iletişim araçlarında geniş ve etkili bir şekilde yer alma sı sağlanmıştır.
Günlük olarak hazırlanan basın bildirilerimiz istisnasız olarak gazete sayfa larında görülmekte, yerel tv. ve
radyolarımızda da ha berlerimiz yer almaktadır. Bu çalışma sezonu içerisinde 558 adet basın bülteni hazırlanara k tüm basın
kuruluşlarına servis yapılmıştır.
Belediyemiz çalışmaları ile ilgili olarak haberlerimizin öz ellikle görüntülü olma sına ga yret göster ilerek
gerçekleştirilen hizmet ve ça lışmalar yerinde görüntülenerek basın kuruluşlarına servis yapılmıştır.
Belediyemiz hizmetlerini fotoğra f ve görüntülerle arşivlemekte olan Müdürlüğümüz uhdesindeki Fotoğrafçılık ve
Görüntü Ünitesi, gerektiğinde ulusal ve yerel basın-yayın organlarının belediyemiz çalışmalarına ait fotoğraf ve görüntü
taleplerini de karşılamaktadır .
Belediye Başkanımızın canlı olarak katıldığı televizyon progr amları ile haber bültenleri öncesi gerekli hazırlıklara
yapılma kta, tüm birimlerle güçlü bir koordinasyon kurularak, belediye hizmetleriyle ilgili müdürlükler ba zında
gerçekleştirilen ça lışmalar “Hizmet Bilgi Bankası” adı verilen veri deposunda toplanmaktadır.
Belediye Başkanımızın, gerçekleştirilen hizmetler ile ilimizi ve bölgemizi yakından ilgilendiren olaylar v.b. konularda
düz enlenen basın toplantıları organize edilerek ulusal ve yerel basının objektif ve güncel ha ber alması ve yayınlanması
sağlanmıştır.
Ulusal ve yerel basında Belediye Başkanımız, Belediyemiz veya ilimizle ilgili olarak yayınlanan ha ber, yor um ve köşe
yazıları günlük olarak der lenerek Başkanlık makamına sunulara k arşivlenmiştir.
Belediyemizin gerçekleştirdiği hizmet ve fa aliyetlere ilişkin hazırlanan “Elazığ Belediyesi Hizmet Bülteni” ile yine
gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin periyodik sürelerde hazırlatmış olduğumuz “Hizmet Tanıtım CD’si ile il içi ve il
dışındaki hemşerilerimize ulaştırılmıştır.
Belediye Basın Merkezi, medya kuruluşları ile kesintisiz diyalog içerisinde çalışır ve belediye faa liyet ve hizmetlerine
ait bilgileri bülten haline getirerek kısa süre içinde gazete, televizyon, radyo ve internet sitelerine elektronik ortamda ulaştırır.
Bu faaliyet sıra sında, medya kuruluşlarına fotoğraf ve görüntü servisi de yapılır. Belediye Başkanının herhangi bir teması,
ziyareti basın toplantısı, açıklama sı ve faaliyeti, en geç yarım saa t içerisinde bülten haline getirilerek fotoğraf ve görüntü
eşliğinde medya kuruluşlarına servis ya pılır.
Belediyemizin açılış ve temel atma törenlerinin öz ellikle görsel açıdan güçlendirilmesi amacıyla büyük boy tanıtım
billboardları haz ırlamıştır.
Ramazan bayramı ve kurban bayra mında belediye başka nımızın halkımızın bayramını tebrik etmesi ve bayram
sürelerince belediyemizin yapacağı hizmetler ile alınacak tedbirlere ait hazırladığımız bayram mesa jı ilimiz Yazılı ve görsel
medyada yayınlatılması ve billboardlarının şehrimizin değişik noktalarına asılması sağlanmıştır.
Belediye Ba şkanımızın Birçok ulusa l kanallarda çeşitli programlara katılarak gerçekleştir ilen çalışmalar ile ilimizin
tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması sa ğlanmıştır.
Önceki yıllarda Elazığ Valiliği tarafından ba şlatılan Elazığ Okuyor Kapsamında Müdür lüğümüzce ger ekli destekleri
sağlamış, bu yıl yine a ynı bağlamda Faydalı ya yınlardan ve ilimizi tarihi ve kültürel değerlerinden bahseden yayınlardan
alınarak İlimiz okul kütüphanelerinde öğrencilerimize kaynaklık teşkil etmek ve çeşitli programlarda dereceye giren
öğrencilere sunulmak üzere gerekli çalışmalar yapılmıştır.

1- BİLGİ EDİNME BİRİMİ
Bilgi Edinme Birimi 09.10.2003 tarih ve 4982 sa yılı kanun gereği olara k, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan
eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olar ak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına imkân sağlamak amacıyla
kurulmuştur.
18.05.2004 tar ihinde hizmete giren Bilgi Edinme Birimi,
bu alanda çalışmalarına başlamış ve birimimize
01.01.2008–31.12.2008 tarihleri ara sında 242 va tandaş elektronik posta veya dilekçe ile ba şvurmuş, bu vatandaşlarımıza
belirtmiş olduğu konularda bilgilendirme yapılmıştır.
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6-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
a- Müdür birimini başkanlığa karşı temsil eder.
b- Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup, müdürlüğün her türlü çalışmasını düzenler.
c- Müdürlük tahakkuk a miri, personelin bir inci disiplin ve sicil amiridir.
d- Ça lışma programını hazırlar ve uygulatır.
e- Müdürlük personelin teknik bakımdan yetişmesini sağlar.
f- Diğer müdürlükler ile koordina syonu sağlar.
g- İşlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklere, başkanlığın talimatlarına uygun ve zamanında ya pılmasını sa ğlar. Bunun için
gerekli tedbirleri alır veya alınmasını sağlar

% 80
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etkin bir şekilde kamuoyuna sunulması, Belediye yönetiminin izlediği politikaların halkımıza benimsetilmesi, halkımızdan
destek görmesinin sağlanması, halkın yönetimden istek, talep ve beklentilerinin alınması, kamuoyunun belediye hizmetleri
konusunda bilgilendirici Afişler, Tv kanalları ve Ga zeteler aracılığıyla, broşür, bülten vb. çalışmaların ya yınlanması
hizmetlerini eksiksiz olarak yürütülmektedir

B-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
Yaşanabilir, sağlıklı bir Elazığ ve hakça paylaşım için hemşerilerin taleplerini ve önerilerini iletebildikleri ve karar lara
katılabildikleri saydam, erişilebilir, hesap vermeye istekli bir Belediye ya pısı.
İç iletişimi sağlıklı, bilginin erişilebilir olduğu, birimler arasında hizmete ilişkin eşgüdümü kolaylıkla kurulabilen ve
çalışanlarının kurumsal kimlik ve kurum vizyonuna uygun davrandıkları bir Belediye yapısı.
Yerel yönetimin yürüttüğü ve planladığı tüm çalışmaları kent halkına ve ilgililere duyur abildiği, ortaklar
oluştura bildiği, ulusal ve uluslarara sı ilişkileri gelişmiş, saygın bir Belediye yapısı…
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II- AMAÇ VE HEDEFLER
A- MÜDÜRLÜĞÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ
. Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediyemiz tarafından yapılan faaliyet, ça lışma ve hizmetler in; hızlı ve
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01-Personel Giderleri
02-SGK Devlet Pirimi Giderleri
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
04-Faiz Giderleri
05-Cari Transferler
06-Sermaye Giderleri
07-Sermaye Transferleri
08-Borç Verme
Bütçe Ödeneği Toplamı
Transfer Edilecek Ödenekler
Genel Toplam

Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzce 2008 mali yılı içerisinde yapmış olduğu ödeme evraklarında taşınır
mal işlem fişlerini düz enli dosyala ma sı yapılarak arşivlendirilmiştir.

B-PERFORMANS BİLGİLERİ
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

2007

Gerçekleşme
2008

2009

Tahmin
2010

2011

2008 Mali yılı içerisinde Basın-Yayın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğümüzce 235 adet ödeme evra kı tanz ime edilmiş
olup, Müdürlüğümüz ün 2007 Mali yılı faa liyet raporu çalışmaları yapmış, 2009 Performans Programı hazırlamış ve diğer
kurum ve kuruluşlardan gelen istatistik çalışmaları yapılarak ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılmıştır.
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448.376.14

769.677.92

1.194.300.00

1.208.631.60

1.223.135.19

520.144.72

815.700.00

1.194.300.00

1.208.631.60

1.223.135.19

Döner Sermaye

-

-

-

-

-

Diğer Yurt İçi Kaynaklar

-

-

-

-

-

Yurt Dışı Kaynaklar

-

-

-

-

-

520.144.72

815.700.00

1.194.300.00

1.208.631.60

1.223.135.19

Genel Toplam

94%

3-Mali Denetim Sonuçları

65.639.13

Bütçe Ödeneği

Harcanan Ödenek
İptal edilen Ödenek

2008 Mali Yılı Bütçe Ödeneğinden müdürlüğümüz faa liyetleri için 815.700.00YTL ödenek konmuş, yıl içerisinde
769.677.92 YTL. Harcanmış olup, geri kalan 46.022.08YTL. ödenek iptal edilmiştir

ELAZIĞ BELEDİYESİ
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kodlar (1.Düzey)

6%

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME
A-Mali Bilgiler
1-Bütçe Uygulama Sonuçları
İdare Adı
Harcama
Birimi

BÜTCE UYGULAMA SONUCU

2- Performans Sonuçlarını Değerlendirilmesi
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz Belediyemiz Meclisinin almış oluğu Müdürlüğümüz yönetmeliğinde
belirtilen görev yetki ve sorumlulukları kanunlar çerçevesinde göre vi en iyi şekilde ifa etme ye çalışmış, diğer müdürlüklerle
koordinasyonu kur arak çalışmalarını yürütmüş, hizmette kaliteyi artırabilmek amacıyla eğitici seminerlere ka tılım
sağlanmıştır.

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-ÜSTÜNLÜKLER :
Elazığ Belediyesinin; plan, program ve projeleri konusunda Belediyemiz ile basın ve kamuoyu arasında sağlıklı bilgi
akışının gerçekleştirilmesi (bu ka psamda basın bülteni, süreli ve süreli olma yan ya yın, video-kaset, CD, VCD, Internet, dev
ekran, billboar d, bilgi panosu, pankart, afiş gibi yaz ılı, görsel ve sanal araçların kullanılması; kitle iletişim kuruluşları,
sektörel gruplar, özel ilgi grupları ve hemşeriler için çeşitli basın toplantıları, bilgilendirme toplantıları, halk günleri,
tartışma lı oturum, yuvarlak masa toplantıları ve forumların düzenlenmesi; panel, söyleşi, açık oturum gibi özel
düz enlemelerin, şenlik, festival, törenler gibi imaj yaratıcı organizasyonların gerçekleştirilmesi; eğitici programlar,
kampanyalar , sosyo-kültürel etkinlikler gibi gönüllü kuruluşlarla işbirliği çalışmalarının ya pılması, karar ve sıralama
konfer ansları gibi veri elde edilmesine yönelik toplantıların gerçekleştirilmesi)
Yür ütülmekte olan ve planlanan çalışmalar ile ilgili olarak Belediye birimleri arasındaki iç iletişim ve bilgi akışının
sağlıklılaştırılması (Belediye-içi birim amirlerine ve kurum çalışanlarına yönelik olarak bilgilendirme amaçlı toplantılar
yapılma sı, ya yınlar hazırlanması, kurum-dışına yönelik olarak hazırlanan ya yınların kurum içinde de dağıtımının sağlanması,
ulusal ve uluslarara sı alanda ki örnek belediyecilik uygulamalarının derlenerek ilgili birimlerin bilgilendirilmesi)
Kamuoyunun Elazığ Belediyesi hizmetlerinin etkinliği ve etkenliği konusundaki beklenti ve eğilimlerinin belirlenmesi ve
değerlendirilmesi.
Yerel yönetimin hizmet etkinliği ve etkenliğinin arttırılması, yerel yönetime temel dayanak noktaları oluştur ulması,
yerel yönetimin bölgesel, ulusal ve uluslararası ilişkilerinin arttırılması, hemşerilerin yönetime katılma lar ının sağlanması.
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Basın ve Halkla İlişkiler müdürlüğü olarak belediyemiz hizmetlerini en seri ve en etkin bir şekilde tanıtımı yapılmakta
ve Basın Merkezi’mizden medya organlarına servis ya pılan tüm haberlerimiz yerel ve ulusal ya yın organlarında
ya yınlanmakta olup bu anlamda bir aksama söz konusu olmamaktadır.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Ha rcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde:
Bu ra porda yer alan bilgiler in güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idar e bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik
ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller , iç denetçi raporları ile
Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığımı beyan
eder im.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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B-ZAYIFLIKLAR :
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BASIN VE HALKLA İLİŞİKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İMZA

Mehmet KARAASLAN
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.

T.C.
ELAZIĞ BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU
SUNUŞ
Müdürlüğümüz yetki alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat ve hizmetlerin önceliklerinin
belirlenme si, Fen İşleri Müdürlüğüne ait bütçe hizmet gereğinin hazırlanması, proje donelerinin belirlenerek
projenin yapılması veya ya ptırılması, işlerin orga niza syonu, ihalesi, kontrollük hizmetlerinin ilgili kanun, tüzük,
yönetmenlik ve kararnameler çerçevesinde yürütülmesini sağlar. Yatırımların, ihale aşamasında n, kesin kabul
aşa masına kada r tüm hizmetlerin yürütülmesini, yapı tesis ve onarımların; gerekli, dayanıklı, ekonomik, ça ğdaş
ve estetik olma sı kriterleri çerçevesinde yapılmasının sağla nması hizmet ilkesidir.
Müdürlüğümüz;
Belediyenin yatırım programı içinde yer alacak program taslağı Belediye
Başkanlığı’nın bütçe kararname sine göre verec eği direktifler doğrultusunda Müdürlüğün görüşüne uygun olarak
hazırlanan ve incelendikten sonra Başkanlık makamınca onaylanıp kesinleşen yatırım progra mları çerçeve sinde
iş programı düzenleye rek uygulayan birimdir.
Şehrimizin gün ge çtikç e çoğalan nüfusuna paralel olarak sorunları da hızla a rtmaktadır. Bu sorunların
giderilme si amac ıyla Belediyemiz bu çalışma yılı içerisinde yoğun bir tempoyla üst yapı ve alt yapı hizmetleri
vererek İlimize çağdaş bir görünüm, mode rn bir ke nt hüviyeti kazandırmak için eldeki mevcut imkânları en
verimli şekilde kullanmak suretiyle ça lışmalarını sürdürmektedir
( A- Misyon ve Viz yon)

MİSYON VE İLKELER
Fen işleri M üdürlüğü; Şehrimizin sosyal ya şamında çok önemli yer tutan üst ve alt yapıların,
hedeflenmiş olan işlerin planlanmasını ve elde edilmiş projelerin uygulamasını yapmak, ayrıca diğer kamu
kuruluşlarınca yapılması planlana n işlerin takibi ve koordinasyonunu sa ğlamakla görevlidir.
Yapı tesis ve onarım işleri kapsamında ihale, şartname ve dosyalarını hazırlamak, iha le sonrası
sözleşme şartlarına göre yapı denetimi, ya pım süresince inşaatların ha k edişlerinin hazırlanma sına yapım
bitiminde geçici ve kesin kabullerin yapılması ve kesin hesaplarının tamamlanması, takip edece k yılın yapı
inşaat programının ha zırlanmasını gerçekleştirmektir.
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Müdürlüğümüz bireysel hak ve toplum yara rına olan çalışmalarına devam edip daha iyi hizmet yapma
sorumluluğunun bilincinde olup halkımıza yakışan güzellikleri keşfedip, Başkanlık Makamının e mir ve
müsaadesi doğrultusunda sistematik olara k uygulayan idealist Müdürlüktür.
Ça ğdaş, estetik ve modern görünümlü yapılaşma ve hizmet; doğa nın korunduğu, me vcut yaşa mda
barınılan yerlerin huzurlu ve sorunsuz olma sı için gereken titizliğin gösterilmesidir.
Müdürlüğümüz hukuk, hoşgörü, adaletli hizmet etme sorumluluğunu yaşayıp yaşatan insanlık onuruna
yaraşır biçimde, yaptığı hizmetlerde toplum sağlığını ön planda tutan görev anlayışındadır.
Müdürlüğümüz kentsel gelişimin, Belediye hizmetlerinde ka lite ve verimliliğin temel unsurlar olarak
değerlendirilmesiyle sağlanabileceğine ka lite ve verimlilik ise Müdürlüğümüz personelinin, misyonlarının
gereğini yerine getire bilmek için geceli ve gündüzlü çalışmalara katılmaları, Riyaset makamı ve Müdürlüğümüz
arasında güçlü iletişim ve koordinasyon sağlanmasıyla mümkündür.
Fen işleri Müdürlüğü olarak anlayışımız, öncü ve örnek birim olmaktır.

Y

FE N İŞL ER İ MÜDÜRL ÜĞÜNÜN GÖREVL ERİ
Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esa slarına göre düze nlemek amacıyla her yıl ça lışma programı
hazırlamak, Ba şkanlığın onayına sunmak.
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Müdürlükçe her yıl haz ırlanan çalışma programının ışığı altında bütçe performans bütçe teklifini
hazırlamak, tahsis ve harcamaların performans bütçe ve programı ge rekçelerine uygun biçimde muhasebatını
yapmak.
Be lediye sınırları içerisinde ve müca vir sahalarda imar planları ge reğince yeni yollar açmak, bunun
içinde gerekli proje keşif ön haz ırlıklarını yapmak, onaylamak veya onaylatmak, bu amaçla kamulaştırmalar için
gereken ön işlemleri yapmak.
Yol kaplama çalışmaları için gerekli asfaltı sağlamak, ihtiyaca göre terkibini yapmak.
Be lediye sınırları içerisindeki ara yolların a sfalt ve sanat yapılarının, tesislerin ilk yapıldıkları veya
sonradan ıslah edildikleri standartta tutulmalarını ve güvenlikle kullanılmalarını sağlayacak şekilde bunların
sürekli bakımı, onarımı ve diğer hususlar hakkında teknik esaslarla vasıf ve şartların değiştirilmesi ya da ilavesi
için Ba şkanlığı teklifde bulunmak.
Be lediye ye ait hizmet binalarının yapımı ve onarımını bizzat ya pmak veya yasaların tayin ettiği
usullere uygun olarak ya ptırmak.
Altyapı kuruluşunu koordine etme k, kanalizasyon ve ya ğmur suyu şebekesi yapmak.
Müdürlük bünyesinde mevcut veya sonradan açılaca k çeşitli üretim tesislerinin ve
Şantiyelerin verimli ve e konomik olarak çalışmalarını düzenlemek, takip etmek.
Müdürlüğe ait araçları ihtiyaca, hizmetin gereklerine göre sevk ve idare etmek.
Müdürlüğün sorumluluğundaki tüm ma kine ve araçların muha faza sını sağlama k.
Başkanlıkça ona ylanmış çalışma programının gerçe kleşme si için gereken malzeme, gereç yedek parça ve ha sıl
olan bütün ihtiyaçları temin etmek, zamanında ve istenilen yerde bulundurulmasını sağlayacak tedbirleri a lmak.
Müdürlüğe bağlı işyerlerinde iş sağlığı iş güvenliği yönünden her türlü tedbirlerin alınmasını sağlamak
Şehir içinde faaliyet gösteren diğer alt ve üstyapı hizmeti veren kurum veya özel sektör çalışmaları sıra sında
koordinasyonu sağlamak ve hizmetle rin va tandaş mağdur olmayacak şekilde yapımını sağlamak, ilgili kuruluşlar
ile protokoller yapmak.
Harcamalara katılım payı taha kkukunun yapılması, kentsel ve mekânsal düzenleme projeleri
hazırlamak, hazırlatmak, projesine uygun olarak yapmak veya ihale yoluyla yaptırma k.
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T aşınm azla r
Kızılay şa ntiyesi büz, baca imalat atölyesi, bordür taşı, ka ro üretim atölye si, makine parkı.
Han pınarı mevkii asfalt üretim şantiyesi
Kızılay ma halle si mıntıkasında buluna n mülkiyeti Belediyemize ait Müdürlüğümüzce kulla nılan
………… m² alan içerisinde 1 adet prefabrik idare binası, 1 adet bekçi kulübesi, 1 adet araçlar için yıkama ve
yağlama binası, φ200 ile φ600 lük büz ve standa rt baca üretimi yapan makine ve ekipmanları, kum depolama
alanı, bordür, karo üretiminin yapıldığı makine ve teçhizatı bulunmaktadır.
Han pına rı mevkii Şahinkaya köyü sınırları içerisinde bulunan yine mülkiyeti Belediyemize ait olan,
Müdürlüğümüzce kullanıla n 175.000.m² alan üze rinde 1 ida re bina sı ve asfalt üretim (plent) tesisleri
bulunmaktadır.

FE N İŞL ER İ MÜDÜRL ÜĞÜ YAP ISI
Fen İşleri Müdürlüğü, 5393 sa yılı Belediye ya sasının 48. Ma ddesi ve Norm ka dro ilke ve standa rtlarına
uygun olarak meclis kararıyla oluşturulmuş; 5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda belirtilen görev,
yetki ve sorumluluk ilkesine dayanılara k yöne tmenlik hazırlanmış olup; be lediye Başkanı’nın da
görevlendireceği Ba şkan yardımcısına ba ğlı olarak çalışan bir birimdir. Fen İşleri Müdürlüğü norm kadro
esa slarına göre ihdas edilmiş ve görevde yükselme atanma şartlarına uygun Müdür ve aşağıdaki servislerden
oluşur.

BELEDİYE BAŞKANI

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

GÖRE V YETKİ ve SORUM L ULUK
Yetki ile görevlerin birbirlerinden ke sin olarak ayrılmaları imkânsız dır. Sorumluluk yetki ve görev
birbirleri ile çok yakından ilgisi b uluna n birbirleri üzerinden tanımlana bilec ek ve açıklanabilece k olan ve
birbirlerinde n güç kavramlardır.
Görev yetki ve sorumluluk konusunda bu yönetmenlikte kabul edile n ge nel kurallar;
Her eleman görevini yapmak için gerekli ve yeterli ye tkiye sahiptir. Yetki ise bir görevi ( nitelik, nicelik, süre,
yöntem v.b. hususlar yönünden) istenen biçimde yapmak için bağlı bulunan kişi yâ da makamdan alınan “Ha k”
olarak yorumlanmaktadır.
Her eleman göre vini yapmama ktan eksik yanlış veya geç yapmaktan yetkisi oranında sorumludur.
Sorumluluk “Bir görevin (nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b hususlar yönünden) istenile n biç imde
yapılma masından ötürü bağlı buluna n kişi yâda maka ma karşı hesap verme yükümlülüğü” olarak
anlaşılmaktadır.
Yetki devri, yöneticilerin genel yönetim göre vlerini daha etkin bir şekilde yapa bilmeleri için
yararlandıkları bir yöntem ilkesidir. Yetki devri yasaların çalışma ilke si ve şartlarının sınırlarına göre yapılır. Bir
yetkinin devredilmesi sonucunda, yetkiyi de vreden yöneticinin o yetkinin kullanılmasında n doğan genel
sorumluluğu devam eder. Yetkiyi devreden ile devra lan arasında yeni bir sorumluluk ilişkisi doğar. Yetkiyi
devralan o yetkinin kullanılma sından doğan cezai, parasal ve hukuki sorumluluklarında n başka yetkiyi de vreden
yöneticiye karşı görev sorumluluğu da yüklenmiş olur. Bir göreve vekâ leten a tana nlar o görev için ge rekli
yetkiye sahip olur, görevden dolayı sorumluluk yüklenir.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2 – FİZ İK İ K AY NAKL AR
Fen işle ri Müdürlüğü Harput yolu üze rinde bulunan ek hizmet binasında faaliyet göste rmektedir.
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FE N İŞL ER İ MÜDÜRL ÜĞÜNÜN YÖNET İCİ VE KADE M E GÖR EVL ER İ

2008 FAALİYET RAPORU

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FE N İŞL ER İ MÜDÜRL ÜĞÜ GÖRE VLE Rİ
Fen İşleri Müdürlüğünün amaç ana görevleri ve iş ilişkilerine ilişkin görevleri yapar, yaptırır.
Müdürlük bünyesindeki servis yetkililerinin vere ce kleri yıllık ç alışma raporlarını inceler, inceletir. Gördüğü
aksamaların gide rilmesi için direktifler verir. Belediye Başkanlığınca istenen ve ya kendisinin ge rekli gördüğü
raporlar ile Müdürlüğün yıllık çalışma raporlarını hazırlatır. Başka nlığa suna r.
Fen işleri Müdürlüğünde ya pılan çalışmalara ilişkin bilimsel ve teknik gelişmeleri kovuşturur, ilgili kuruluşlarla
temas sağlar, önemli gördüğü gelişme sonuçlarını uygulamaya konulması için gerekli işlemleri yapar yaptırır.
Fen İşleri Müdürlüğünü; Başkanlık Makamında, Belediye Enc ümeninde, gere kli ye r ve kuruluşlarda temsil
etmek ve duruma göre Müdürlüğün görüş tutum ve önerile rini savunmak.
Müdürlüğün, Müdüriye tin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ile riye dönük he defler göstermek.
Müdürlüğün görev alanlarına gire n konularda ke sin kara rları vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı
yollar ve çöz ümler ara sında son ve kesin seçim ya pmak.
Şema değişiklikleri, poz isyonların nitelikleri hakkındaki değişiklikler ile yetki ve görevlerde değişiklik teklifleri
yapmak.
Fen İşleri Müdürlüğü yukarıda belirtilen göre vlerden başka Başkanlığın ve receği yâda Müdürlük
hizmetlerinin gere ktirdiği ba şka görevleri ye rine getirmek.

YO L YAPIM ve ONARIM GÖREVLE Rİ
Her yıl Müdürlükçe hazırlanan ve Başkanlıkça onaylanan çalışma programının ışığı altında şu göre vleri
vardır;
Be lediye sınırları içerisinde imarlı ve imarsız bölgelerde yeni açılacak yollar için gerekli etüt-proje,
keşif ve ön hazırlıklarını yapmak ve yolları açmak.
Açılan yolların stabilize serilmesi ve sıkıştırılma sını yapmak, stabilize yolla rın bakım ve ona rımlarını
yapmak.
Forme ne teslim edilen makinelerin eksiksiz olarak zamanında işyerinde bulundurulma sını ve bunların
amaç dışında kullanılmamasını, devamlı çalışır durumda tutulmasını sağlayaca k tedbirler almak ve kontrol
etmek.
Yol yapım işlerinde kullanılacak malzemelerin hangi ocaklardan sağlanacağını saptamak, ocaklardan
faydalanma durumunu sürekli olarak kontrol etmek.
Elazığ sınırları içerisinde ima rlı ve imarsız bölgelerde yeni açılan veya me vcut yolların asfalt kaplamalarını
yapmak.
İhale suretiyle temin edile ce k asfalt bedellerinin ke şiflerini düzenlemek ve maliyet hesa plarını
çıkarma k.
İhale suretiyle yapılacak işler ihzarı ve bitümlü kaplama yapım için gerekli kararı aldırma k ve bununla
ilgili işleri yürütmek.
Asfalt şantiyesinin iş ve işlemlerini incelemek, kontrol etmek bunların ihtiyaçlarını saptama k ve
sağlamak, Müdürlüğü gerekli öne rilerde bulunmak
Asfalt plenti ve a grega tesislerinin işletme bakım, onarım ve iş programını hazırlayıp, her türlü
malzemenin temini için hazırlıklar yapmak, ihtiyaç duyulan veya duyulacak malzeme sabit tesis öne rilerini
saptayıp, projelendirerek Müdüriyet makamına sunmak.
Bitümlü malzemelerin gönderilmesi, de polanması ve kullanılması için gerekli makine ve tesislerin
bakımlarının onarımlarının ve her türlü işletme malzeme ihtiya çlarının teminini sağlamak.
Asfalt şantiyesinde ve işyerlerinde iş, trafik ve işçi güvenliği yönünden ihtiyaç duyulan he r türlü tedbirlerin
alınmasını sa ğlamak
Asfaltlanan cadde ve sokakların bakım ve onarımını yapma k
Kış aylarında karın sebep olduğu cadde ve sokaklardaki olumsuz lukların ortadan kaldırılmasını
sağlamak.
Müdürlük emrinde görevli işçi pe rsonelle veya ihale yoluyla asfalt ka plama ve yama, bordür, trotuar
yapım ve onarımını yapmak.
Yol ve kavşak düzenlemelerini yapmak veya yaptırmak.
Gerekli ye rlere istinat duvarı ve merdive nli yol yapılmasını sağlamak.

E TÜT PROJE ve İHAL E İ ŞLE Rİ SERVİSİ

AL T YA PI SER VİSİ

Ba şkanlık makamından, Muhtarlar birliğinden ya da muhtelif birimler tarafından gelen tale pler
doğrultusunda yapılması gereken hizmet binası, diğer binalar, yeşil alanlar, yollar v.s. gibi projele r ile yatırım
programı içinde bulunan projeler için tespit ve öneriler de bulunmaktadır.
Yapımı planlanan yatırımların, imar planına uygun olup olmadığı, mülkiyet bilgilerini araştırmakta ve
arazinin talep edilen projeye uygunluğu yerinde etüt edilme ktedir.
İmar planı ve mülkiyet durumu uygun olan alanlarda a van projeler hazırlanarak bu aşamada ge rekli
görüşmeler yapma kta onaylarını alma ktadır. Onayı alınan projelerin uygulama ve detay projelerini hazırlama kta
ve hazırlatmaktadır. Birimde çizilen Mima ri uygulama projeleri dışında mühendislik projelerinin hazırlanması
sağlanmakta dır. Ayrıca birim dışında çizilen projelerin uygulama öncesi tetkik ve onaylarını ya pmaktadır.
Uygulama ve detay projeleri; çizilen projelerin metraj ve keşif ça lışmalarını yaparak yaklaşık maliyet hesaplarını
çıkarma ktadır. Haz ırlanan yaklaşık maliyet doğrultusunda ihale onaylarını alarak ilana göndermektedir. İhaleye
çıkan dosya ların komisyonlarını kurma kta, iha le sürecinde komisyonun ç alışmalarına destek olarak ihalelerin
sağlıklı biçimde yürüme sini sa ğlamaktadır. Sonuçlanan ihale kara rlarının tebligatlarını ya parak, sözleşmenin
imzalanmasını sağlayarak dosya ları ilgili birimlere iletmektedir. İhalesi yapılarak yapımına başlanan tüm
projelerin yerinde kontrollerini yaparak uygulama sırasında oluşabilecek değişikliklere göre revizyon projele ri
hazırlamaktadır.

Be lediyenin sorumluluk a lanı içinde kalan bölge lerde inşa sı planlanan, Belediyeye ait bina ve sosyal
tesislerin projelendirme organizasyonunu sağlamak (mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisa t, kalorifer, havalandırma
ve yerleşim v.b.) avan projeleri idarece verilen uygulama proje ve detayları yüklenici tarafından hazırlana n ihale
konusu projelerin tetkiki ile Müdüriye t makamınca onayını sağlamak.
Müdürlükçe gerçekleştirilecek büyük ça plı ya tırım projele rine ( ha cim, fonksiyon, finansal büyüklük
olarak) ait konkur şartname lerini düze nlemek ve uygulama ya ilişkin prosedürü yerine getirmek.
4734 Kamu İhale Kanununda belirtilen ihale yöntemlerine göre ihale edilecek inşaat yapım işleri için
ihale dosyaları ile ihaleye katılacak yüklenicilere verilme k üze re ihale katılım belgeleri düzenlemek.
İnşaat ya pım işlerinin işe başlama, yer teslim tutanaklarını düzenlemek ve işin şartname, sözleşme,
proje ve eklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak, ya pılan iş ka rşılığı olarak
yükleniciye ödenmek üz ere hakedişler düzenlemek.
Servis bünye sinde komisyonlar ( ye terlilik, geçici, kesin kabul tasfiye kabul) oluşturmak, Müdüriyet
bünyesinde kurulan komisyonlara üye vere rek katkıda bulunmak (muayene ve kabul komisyonu v.b.)
Yapımı tamamlana n inşa at işlerinin geçici ve kesin kabullerini, muhtelif nedenlerle tamamlanamayan
işlerin ise tasfiye kabullerini yapmak, kesin hesap ve ilişik kesme ye ilişkin belgeler düz enlemek.
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T AŞINI R KONSOLİ DE BİRİ Mİ GÖRE VLE Rİ
18.01.2007 Tarih 26407 Sayılı yönetmenlik gereği Müdürlüğümüz bünyesinde Taşınır Konsolide
Birimi oluşturulmuş, görevleri;
Müdürlüğümüz bünyesinde ki taşınır malların esvabı tespit edilerek bunların ka yıt a ltına alınması işini
sağlar.
Taşınmaz ma llar tespit edilerek bunların değe rle ri ve miktarının kayıt altına alınmasını sağlar.
Müdürlüğümüze bağlı tüm birimlerdeki taşınır ve taşınmazların tespiti yapıp ilgililere zimmetlenmesini
sağlar.
Müdürlüğe dönem boyunca alınan malların faturalı giriş çıkışlarının kayıt altına alınıp dosyalanmasını
sağlar.
İhale usulü alınan asfalt, kal-ya k, kum, çimento, v.b. malların giriş, çıkışlarının kayıt altına alınıp
dosya lanmasını sa ğlar.

2008 FAALİYET RAPORU

Be lediyemiz hizmetle rinde kullanılma kta olan yapıların bakım, onarım, tadilat, tefrişatlarını yapmak,
yaptırmak ve zaman içinde kullanıma ilişkin olara k meydana gelebilecek arızaların aksaklıklarını giderme k.
Be lediye sınırları içinde tüm imarlı ve imarsız bölgelerde mevcut yeni açılan asfalt yol ham yollara ait
plan, pafta çalışmaları, bölge yol haritaları oluşturmak, zemin etüdü yapmak, yol ke sitlerini projelendirmek.
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1 – İNSANİ KAYNAK LAR
Fen işleri Müdürlüğünün fiziki pe rsonel yapısını eğitim ve yaş ortalamasını gösteren aşağıdaki
gra fiklerden de anlaşılacağı üzere;
1 Müdür inşaat mühendisi, 3 kadrolu inşaat mühendisi, 1 sözleşme li inşaat mühendisi, 2 inşaat teknikeri
1 şef, 2 memur, 1 Yol yapım formeni, 1 asfalt formeni, 1 asfalt kontrolörü, 2 inşaat kontrolörü,
1 logar temizlik ça vuşu, 1 ressa m, 3 ustabaşı, 5 usta, 17 operatör, 31 şoför, 1 yağcı, 53 işçi
Toplam 126 kişiden oluşmaktadır. Ayrıca ihale usulü ile personel hizmet alımında göre v yapa n yüklenici işçileri
de;
13 Mühe ndis
12 tekniker
151 va sıflı işçi
168 düz işçi
Olmak üzere toplam 344 kişiden oluşmaktadır.
Memur personel sayısına bakıldığında pe rsonelin yetersiz olduğu, bunun ana nedeni kurumdaki personelin
hizmet sürele rini doldurarak emekli olmala rı ve yerine istihdam edilen memur personel sayısındaki artışın aynı
ora nlarda olmamasından kaynaklanma ktadır.

E VRAK KALE M

İNSANİ KAYNAKLAR
STATÜ

Müdürlüğe gelen evrakın önc e kaydı ya pılır, yetkili tarafında havale edilir. Personel, yapılma sı ge rekli
işlemleri za manında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
Gelen giden evrak, ilgili kayıt de fterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan
evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir.

MEMUR
KADROLU İŞÇİ
GEÇİCİ İŞÇİ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
TOPLAM

ARŞİ VL EM E ve DO SYAL AM A
Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer örneği konularına göre ayrı ayrı klasörlerde a rşivlenir.
Dosyalama işleminde konularına göre ayrı ayrı yapılır.
Gelen evrak dosyası
Giden evrak dosyası
Avans dosyası
Ayniyat, demirbaş dosyası
Genelge ve bildiriler dosyası
BEL EDİ YE DIŞI YAZI ŞM ALAR
Belediye dışı yazışmalar Başkan yâda görevlendireceği Başkan yardımcısının imzası ile yürütülür.
Belediyeler, dış yazışmalarını mülkiye amiri aracılığıyla yapma zorunluluğunda değildir. Doğrudan da dış
yazışma yapar. Belediye birimle ri arasındaki yazışma lar Müdürün imzası ile yürütülür.

5 - BİLİŞİM SİSTEMİ
Müdürlüğümüz, ça ğdaş ve AB standartla rına uygun daha iyi hizme ti sunabilmek amacıyla bilgi ve bilişim
konusunda; Müdürlüğümüz bünyesinde mevcut fa ks, 20 ade t bilgisayar, 1 adet plotter, 10 adet değişik
özelliklere sahip yazıcı, 1 Adet fotokopi makinesi,Belediye içi bilgisayar ağı,kitap, form broşür ve çeşitli
doküma nlar ile, Müdürlüğümüzü ilgilendiren çağımızın gereksinimi olan teknolojik yenilikleri takip ederek ilgili
personeline brifing, broşür ve semine r verme yoluyla fayda lanmaktadır. Ayrıca Bilgi İşlem Müdürlüğümüz
tarafından Elazığ ili sınırları ve Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerini kurmak amacı ile bir takım projele r
gerçekleştirilmektedir.
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10
116
344
1
471
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96
22
6
2
126
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İLKÖĞRETİM
LİSE/MESLEK LİSESİ
MESLEK YÜKSEK OKUL
LİSANS
YÜKSEK LİSANS
TOPLAM
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EĞİTİM DURUMU
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SUNU LAN Hİ ZM ET L ER
Müdürlüğümüzce 2008 mali yılı içerisinde ya pılan hizmetler aşağıda çıkartılmıştır.
Asfalt Plent malzeme alımı

121000 m³

Rögar kapağı alımı

190 adet kompreste rögar kapağı
80 adet yağmur ızgarası

Şehit İlhanlar Otopark projesi
Araç kiralama hizmet alımı

İşçilik hizmet alımı

-

Muhtar ofisi yapımı

7 adet

Kapalı çarşı yenileme yapım

-

Kal-yak Alım

982860 Kg.

Muhtelif mahalleler de vakumlu karo yapımı

17714,23 m² karo
5708,69 m t bordür

Asfalt alım nakli (Batman)

1.192,640 kg nakli

Sivrice im ar yolu ve kaldır ımların beton parke taşı
yapımı
Kazıcı kepçe, römorklu traktör, kamyon kir alanması
hizmet alımı

18
45
61
2
126

3 adet taksi
4 adet çift kabin pikap
161 işçi
182 vasıflı işçi
12 tekniker
13 mühendis

Anaokulu yapımı (Devam ediyor)

Elektrik m alzem esi alımı

YAŞ ORTALAMASI
25 – 35
36 – 45
46 – 55
56…..

İŞİN NEVİ

İŞİN ADI

Dahili telefon hat arıza giderimi. 400 adet
Özel devre arıza giderimi 60 adet
Dış hat arıza yapımı 120 adet
Telefon bakım ve tamiri 50 adet
Telsiz bakım ve onarımı 157 adet
22000 m² kilitli parke
3100 mt. bordür
5 kamyon
4 traktör
1 kepçe

Fırçalanmış (patinatolu) doğal 1. Sınıf traverten ve düz
kesilmiş bej m ermer kaldırım bordür alım ı

7200 m²

Merkez mahallelerde yağmur suyu ve kanalizasyon
şebekesi yapım ı

Ø200 mm kanal 6700 mt.
Ø300 mm kanal 200 m t
Ø400 mm kanal 1100 mt
Ø1000 mm HD PE boru 1540 mt

Belediye hizmet binası yapımı ( Devam Ediyor)
Yeni sebze hali yapım ( Devam Ediyor )
Kum malzemesi alımı
Muhtelif mahalleler de imar yolu ve kaldırımların
beton parke taşı ile kaplanm ası
PTT önü yer altı otoparkı ve zemin üstü seviyesinin
park olarak düzenlenm esi proje çizimi
TMO yanı TCDD üstgeçidinin etrafına taş duvar
yapılması
Çimento alımı
Yeni sebze hali m imari, statik elektrik ve sıhhi tesisat
pr ojesi çizimi
PTT Meydanı yer altı otoparkı ve çarşı kompleksi
mimari-kentsel tasarım ön projesi hizm et işi
Doğu kent yolu aydınlatma direği ve yer altı kablosu
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16602 ton
540 000 m 2 parke yapımı

867,52 m³
1385 ton torbalı
585,45 ton beyaz
1 adet
1 adet
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Fen İşleri Müdürlüğü, 5393 sa yılı Belediye ya sasının 48. Ma ddesi ve Norm ka dro ilke ve standa rtlarına
uygun olarak meclis kararıyla oluşturulmuş; 5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda belirtilen görev,
yetki ve sorumluluk ilkesine uymaktadır.
Fen İşleri Müdürlüğünün amaç ana görevleri ve iş ilişkilerine ilişkin görevleri yapar, yaptırır.
Müdürlük bünyesinde ki se rvis yetkililerinin verecekleri yıllık çalışma raporlarını inceler, inceletir.
Gördüğü aksamaların giderilmesi için direktifler verir. Belediye Başkanlığınca istenen veya kendisinin ge rekli
gördüğü raporlar ile Müdürlüğün yıllık çalışma raporlarını haz ırlatır. Başkanlığa sunar.
Fen işleri Müdürlüğünde yapılan ç alışmalara ilişkin bilimsel ve teknik gelişmeleri kovuşturur, ilgili
kuruluşlarla temas sağlar, önemli gördüğü gelişme sonuçlarını uygulamaya konulması için gerekli işlemleri
yapar yaptırır.
Fen İşleri Müdürlüğünü; Başkanlık Makamında, Belediye Encüme ninde, gere kli yer ve kuruluşlarda
temsil etme k ve duruma göre Müdürlüğün görüş tutum ve önerilerini savunmak.
Müdürlüğün, Müdüriye tin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ile riye dönük he defler göstermek.
Müdürlüğün görev alanlarına gire n konularda ke sin kara rları vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı
yollar ve çöz ümler ara sında son ve kesin seçim ya pmak.
Şema değişiklikleri, pozisyonların nite likleri hakkındaki değişiklikler ile yetki ve görevlerde değişiklik
teklifleri ya pmak.
Fen İşleri Müdürlüğü yukarıda belirtilen göre vlerden başka Başkanlığın ve receği yâda Müdürlük
hizmetlerinin gere ktirdiği ba şka görevleri ye rine getirmek.
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YÖ NE Tİ M ve İÇ KONTROL SİST EM İ
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Elazığ merkez ile arıtma tesisi ara sında Ø2000 yağmur suyu ana kolektör hattının yapılması.

120.000m² Sebze ve Balık halinin yapılmas
Yapımına başlanmış olup % 95 tamamlanmıştır.

1 adet Ekskava tör 1 adet da mperli kamyon alınması
İhtiyaç kiralama yoluyla giderildiğinden dolayı araçların alımına ge rek görülmemiştir.
Bordür Yapımı : 100 000 mt
Bordür İma latı : 90 000 Adet
Kavşak Yapımı : 1 Adet
Bulvar Yapımı : 3 Adet
Taş Duvar Yapımı : 2500 m3
Muhtar Evi Yapımı : 7 Ade t

II -AMAÇ ve HEDEFL ER

Taziye Evi Yapımı : 1 Adet

A-M üdür lüğümüz ün a ma ç ve hede fler i
Str a tejik a ma ç : çağdaş ve standart normlarda şehrin ulaşım hizmet kalitesini yükseltmek ve şe hir içi trafiği
rahatlatmak.
Str a tejik He def: 400 m² ka palı spor salonu yer altı geçidinin yapılama sı.
Per form a ns Hedefi : Ka palı spor salonu mevc ut yeri boşaltmadığından yapımı gerçekleşmemiştir.

Kanal Temizleme Ma kbuz Ka rşılığı ve Ana Hartel Açılması : 17 500 Adet

Str a tejik He def 1.2: Şehit İlhanlar caddesinde 200 araç kapasiteli 2 katlı yer altı bölge otoparkının yapılması.
Per form a ns Hedefi 1.2.2: Yap İşlet Devre t modeli ile İhaleye çıkılmış olup anca k talipli çıkmadığından
yapımına başlanamamıştır.

Büz Üretimi : 12 000 Adet

Str a tejik He def 1.3: 15.000m² yeni camii yanı yer altı bölge otoparkının yapımı.
Per form a ns Hedefi 1.3.3: mevcut yerin bitişiğinde eski caminin olması ve bu c aminin ye rininde proje içe risinde
olmasında n dolayı, müftülükle yapılan görüşmeler neticesinde olumlu sonuç alınamadığından gerekli şartların
oluşması için yapımı ertelenmiştir.

B- T emel Politika lar ve Öncelik ler

Rogar Yüksetilme si ve Yapımı : 1259 Adet
Açık Kanal Temizlenmesi : 6 500 mt

SU HAT T I DÖ ŞE NM E Sİ : 41 000 M T

Kilitli Parke İmalatı : 2 050 000 Adet

Müdürlüğümüzün temel politikası çağdaş görünümlü yaşanabilir şehir olabilme si için öz kaynaklarının
kullanımı ile kamu hizmetinin yürütülmesidir. AB Mevzuatla rında öngörülen sistemin daha etkin işleyişine
imkân verecek, alt ve üst yapı düzenleme lerini öne çıkaran, temel amaç ve önceliklere daha fazla yoğunlaşan
yaklaşımlar tercih e dilmiştir. Stratejik ama ç ve hede fleri netleştiren ve finansman boyutunu da içerecek somut
eylem programları ile hayata geçirilecek olan yaklaşımlar, geçmişte tam olarak kurulamayan plan-program-bütçe
bağlantısını güçlendirecek ve etkili bir izleme ve değerlendirme mekanizması ile desteklenerek, hesap
verebilirliğe zemin oluşturacaktır.

Asfalt yama ve yol yapımı : 1216 000 m² asfalt yapılmıştır, yama ya pılması dahil.

II I- FAAL İYE TL ER E İL İŞKİ N BİL Gİ ve DEĞE RLE NDİRM E LE R

Şehrin Muhtelif ye rlerinde imar yolla rının a çılması. 37 Km. olarak gerçekleşmiştir.

A-M ali Bilgiler :
1 Bütçe Uygulam a Sonuçlar ı

Kilitli Parke Yapımı : Mevcut beton parke ve tretuvar döşenme si yapımı 540 000 m2 gerçekleştirilmiştir.
Toplam 270 soka k parke yapılmıştır.

Stabilize Yol Yapımı : 2 500 000 m2
İDARE ADI

Yağmur suyu şebeke hattının ve kana lizasyon döşenmesi.
47 000 Mt. Yağmurlama ve Kanalizasyon Hattı Döşe nmiştir.

HARCAMA BİRİMİ ADI
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Tahmin

Ekonomik kodlar (1.Düzey)
2007
01-Personel Giderleri
02-SGK Devlet Primi
Giderleri
03-Mal ve Hizmet Alım Gider

2009

2010

2011

4.753.614,96

4.381.396.28

4.833.600.00

4.891.603.20

4.950.302.44

806.709.85

814.586.10

900.000.00

910.800.00

921.729.60

8.694.830.62

10.021.447.64

12.655.500.00

12.807.366.00

12.961.054.38

04-Faiz Giderleri

-

05-Cari Tra nsferler
06-Sermaye Giderleri

2008

-

-

-

-

32.920.00

28.999.99

35.000.00

35.420.00

35.845.04

7.889.484.16

18.431.247.35

19.087.000.00

19.316.044.00

19.547.836.53

07-Sermaye Transferleri

-

-

-

-

-

08-Borç Ve rme

-

-

-

-

-

Bütçe Ödeneği Toplamı

-

-

-

-

-

Transfer edilecek Ödenekler

-

-

-

-

-
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Müdürlüğümüz 2008 yılı faaliyet ve projelerini hizmet ala nlarını göz önüne alara k be lirlemiş, aciliyet
teşkil e den ç alışma alanları ve bu çalışmalar, faaliyetlere ilişkin açıklama lar aşağıdaki gibidir:
Asfalt Plent malzeme alımı
Rögar kapağı alımı
Şehit İlhanlar Otopark projesi
Araç kiralama hizmet alımı
İşçilik hizmet alımı
Anaokulu yapımı (Devam ediyor)
Muhtar ofisi yapımı
Kapalı çarşı yenileme yapım
Kal-yak Alım
Muhtelif mahalleler de vakumlu karo yapımı
Asfalt alım nakli (Batman)
Elektrik m alzem esi alımı
Sivrice im ar yolu ve kaldır ımların beton parke taşı yapımı
Kazıcı kepçe, römorklu traktör, kamyon kir alanması hizmet alımı
Fırçalanmış (patinatolu) doğal 1. Sınıf traverten ve düz kesilmiş bej m ermer kaldırım bordür alımı
Merkez mahallelerde yağmur suyu ve kanalizasyon şebekesi yapımı

Genel Toplam

22.177.559.59

33.677.677.36

37.511.100.00

37.961.233.20

Belediye hizmet binası yapımı ( Devam Ediyor)
Yeni sebze hali yapım ( Devam Ediyor )

38.416.767.99

Kum malzemesi alımı

Bütçe Ödeneği

33.351.367.18

36.226.500.00

37.511.100.00

37.961.233.20

Muhtelif mahalleler de imar yolu ve kaldırımların beton parke taşı ile kaplanm ası

38.416.767.99

Döner Sermaye

-

-

-

-

-

Diğer Yurt İçi Kaynaklar

-

-

-

-

-

Yurt Dışı Kaynaklar

-

-

-

-

-

PTT önü yer altı otoparkı ve zemin üstü seviyesinin park olarak düzenlenmesi proje çizimi
TMO yanı TCDD üstgeçidinin etrafına taş duvar yapılması
Çimento alımı
Yeni sebze hali m imari, statik elektrik ve sıhhi tesisat projesi çizimi
PTT Meydanı yer altı otoparkı ve çarşı kompleksi mimari-kentsel tasarım ön projesi hizmet işi
Doğu kent yolu aydınlatma direği ve yer altı kablosu kazı çalışması

Genel Toplam

33.351.367.18

36.226.500.00

37.511.100.00

37.961.233.20

38.416.767.99

Merkez İzzet paşa mah. Pafta 510 ada 457 nolu parselde yapılacak olan Anaokulu binası için alt jeolojik ve
jeoteknik zemin etüt raporu için hizmet alımı
Aksaray mahallesinde çeşme bakım onarımı

2-T E ME L M AL İ TABLOL ARA İ LİŞKİN AÇIKL AM ALAR

İstasyon caddesinde ağaç göledi yapımı

Müdürlüğümüz bütçesine faaliyet dönemi içerisinde Mali yıl ödene ği olara k 36.226.500.00 TL ödenek
konulmuş olup, yıl içerisinde 33.677.677.36.TL si harcanmış, geri kalan 2.548.822.64.TL lik ödenek iptal
edilmiştir.

Havuz onarımı yaptırılması
Merkez Aksaray mah. prefabrik muhtar ofisi yapımı
Şehrimizin muhtelif yerlerinde kullanm ak üzere park bahçe bordürü alım ı

3- M AL İ DE NET İM SONUÇL ARI

Kızılay şantiyesinde parke ve bor dür paketleme işinde çalıştırılmak üzere işçilik hizmet alımı

Müdürlüğümüz 2008 mali yılı içerisinde ya pmış olduğu ödeme evra klarını ve taşınır ma l işlem fişlerini,
denetlenmesi için komisyon oluşturmuş, oluşturulan bu komisyonun evrakları de netlemesi sonucunda evraklar
dosya lanarak arşivlenmiştir.

Şehrin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere beton kanalizasyon büzü alımı
Kızılay şantiyesinde bulunan vidanjör garajının darama ile kaplanması
Kızılay Mahallesi çimento köprüsü altında yığma tuğla ile duvar yapım ı

B-PE RFORM ANS BİLGİ LE Rİ

Kızılay şantiyesine doğal gaz tesisatı çektirilmesi
Şehrin muhtelif yerlerindeki yapım işlerinin bakımı ve onarım lar ının yapılması

1-F aa liyet ve pr oje bilgiler i
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IV- KURUMSAL KABİ Lİ YET ve KAPASİ TE NİN DEĞERL E NDİRİ LM E Sİ
A-Üstün lükler
Müdürlüğümüz üstte “sunulan hizmetler” formundan da anlaşılacağı üzere ke ndi alanında ya pılan
hizmetleri üstünlük olarak görmektedir.
B-Z a yıflıklar

2008 FAALİYET RAPORU

Müdürlüğümüz yönetmenlikte belirtilen yetki ve görev sorumlulukları doğrultusunda hizme tlerini e n iyi
şekilde yapmaya çalışmış olup, güncel teknolojik gelişmeleri titizlikle takip etmiş bu doğrultuda seminerler
almak üzere pe rsonel görevlendirmiş, hizme t kalitesini en üst seviyede tutmaya çalışmıştır.

2008 FAALİYET RAPORU

2-P er for ma ns sonuçlar ının Değer lendir ilm esi
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Müdürlüğümüzün zayıflıkları yeteri kada r kalifiye ve Teknik personelin olmayışıdır.

İ Ç KONTROL GÜVE NCE BE YANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde: bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru
olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için ida re bütçesinden ha rcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin
idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını
ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harc ama yetkilisi
olarak sahip olduğum bilgi ve de ğerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi
bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Salim TURAN
İnş. Müh.
Fen İşl. Müd.V.
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T.C.
ELAZIĞ BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU
2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU
SUNUŞ
Genel ilkemiz şehr imizdeki imar işlerinin kaliteli ve ver imli bir şekilde ya pılarak, hizmet ka litesini
iyileştirmek ve daha iyi platformlara taşımaktır. Bu ilkenin ışığı altında;


Kanun ve yönetmelikler ile mevzuatlara uygun plan proje yapımının sağlanarak şehrimize depreme
dayanıklı, kaliteli ve modern binalar kazandırmak.



Teknik ve sosya l alt yapısı tama mlanmış, gecekondusuz, yaşa nabilir mekânlar oluşturarak şehrimizi
tarihi ve doğal güzellikleri ile birlikte olgunlaştırmak ve bu amaçla projeler üretmek.



Şehr imizi standartların üzerine taşıyarak ‘örnek şehir’ olması yolunda her türlü yeniliğe açma k.



Var olan doğal kaynakların, doğal güzelliklerin ve tarihi değerler in ışığı altında geçmiş ve geleceği
bugünde birleştirmek genel vizyonumuzdur.

Ça lışmaya başladığımız ilk günden itibaren Elazığ şehri ve hemşerilerimiz için düşündüğümüz Elazığ’ı
hayata geçirmek amacıyla personelimizle beraber kendimize belirlediğimiz şu misyonlarla birlikte son güne
kadar çalışma ya devam edeceğiz;



İlkeleri doğrultusunda şehrimize; yapı ve fiziki mekân ölçeğinde kaliteli, modern bir görünüm
kazandırarak verimli, etkin, yeniliklere a çık olma k.
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Modern görünümlü ve tarihi değerlerin ışığı altında geleceği tasarlamak.



Aktif, verimli, süratli ve kaliteli hizmet vererek halkımızdan beklediğimiz özgüveni kazanmak.



Rasyonel çözümlerle, halkın sorunlarını ortadan kaldırmak ve şeffa f bir Müdürlük olmak.

İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL BİLGİLER
A. Misyon ve Vizyon

Misyon:
İlkeleri doğrultusunda şehrimize; yapı ve fiziki mekân ölçeğinde kaliteli, modern bir gör ünüm
kazandırarak verimli, etkin, yeniliklere açık olmak, modern görünümlü ve tarihi değerlerin ışığı altında
geleceği tasarlamak, a ktif, verimli, süratli ve kaliteli hizmet vererek halkımızdan beklediğimiz özgüveni
kazanmak, rasyonel çözümlerle, halkın sorunlarını ortadan kaldırmak ve şe ffaf bir Müdürlük olmak.

Vizyon:
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Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri
Harita Servisi
Vatandaşlardan ve Kamu Kurumlarından gelen 3194 sayılı imar kanunu ile ilgili kanun ve
yönetmelikler doğr ultusunda imar çapı tanz imi, tevhit, ifraz, ihdas ve şuyulandırma dosyalarının arazi ve büro
kontrollerinin ya pılma sı konuya ilişkin olara k, Belediye Encümeni, Tapu Ka dastr o Müdürlüğü ve ilgili müdürlük
ve kurumlar ile yaz ışmaların ve tatbikinin yapmak.
Parselleri hakkında bilgi almak isteyen vatanda şlara imar durumlar ıyla ilgili bilgi vermek.
2981 ve 775 sayılı yasalar doğr ultusunda çalışma lar yapma k.

Kanun ve yönetmelikler ile mevzuatlara uygun plan proje ya pımının sağlanarak şehrimize depreme

Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemleri ile ilgili çalışmaları deruhte etmek.

dayanıklı, kaliteli ve modern binalar kazandırmak.

Kentsel Dönüşüm Projeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek.

Planlama Servisi

Teknik ve sosyal alt yapısı tamamlanmış, gecekondusuz, ya şanabilir mekanlar oluşturarak şehrimiz i
tarihi ve doğal güzellikleri ile birlikte olgunlaştırmak ve bu amaçla projeler üretmek.

Şehrimizin artan nüfusuyla birlikte mevcut planların yetersiz kalması ve bu nüfusun getirdiği ihtiyaçları



Şehr imizi standartların üzerine taşıyarak, ‘örnek şehir’ olması yolunda her türlü yeniliğe a çma k.

karşılamak için imar planlarında yapılacak olan değişiklikler (plan tadilatı) ile yine artan nüfusun ihtiyacı olan



Var olan doğal kaynakların, doğa l güzelliklerin ve tarihi değerlerin ışığı altında geçmiş ve geleceği

imar alanlarının açılması için yeni bölgeler tespit etmek ve kontrolünü sağlamak.
İmar Kanunu ve yönetmeliklerine uygun olarak haz ırlanan tadilat ve ilave imar planları dosyalar ının

bugünde birleştirmek.

gerekli yazışmalarını ya parak kurum ve kuruluşlardan ger ekli görüşleri almak; dosyaları meclise sunarak İmar

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Komisyonuna hava lesini sağlamak, Komisyon tar afından alınan kararları rapor halinde Belediye Meclisine

Müdürün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

sunarak karara bağlanmasını sağlamak.

a) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında ver imli ve düzenli şekilde yürütülmesini
sağlamak,
b) Alt birim yetkilileri arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan alt
birim yetkililerinin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri
almak,
c) Personelin gizli sicillerini düzenlemek; her türlü öz lük ve sosya l haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma
konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,
d) Müdürlük servislerinin planlı ve progr amlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu
bir işbirliği ortamı kurulma sını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,
e) Çalışma verimini arttırma a macıyla, kanunları, idari ve genel ya rgı kararlarını ve bunlarla ilgili ya yınları
satın almak, a bone olmak, bunlardan personellerin yararlanma sını sağlamak,
f) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları
değerlendirmek,
g) Müdürlüğe a it bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek,
h) Müdüriyetin kuruluşuna ve ya ptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,
i) Müdürlüğün görev a lanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve
çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,
j) Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca;
mevzuat hükümler ine uygun verilen diğer gör evleri de yapar.
k) Birim yetkilisi, görev ve çalışmaları bakımından müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat
hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapa r.
l) Servislerde görevlendirilen personelin, yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğu, müdür tarafından
düz enlenecek bir iç yönergeyle tek tek açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele imza karşılığında verilecek ve
personel bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yapacak ve sürekli olarak çalışma masasında bulunduracaktır.

Kesinleşen imar tadilatlarını imar planlarına işlemek, dosyaları

muhafaza için Arşiv Servisine göndermek ve gerekli bilgileri talep sahibi va tandaşlar a veya ilgili Resmi
Kurumlara bildirmek.
Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemleri ile ilgili çalışmaları deruhte etmek.
Kentsel Dönüşüm Projeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek.

Zemin Etüd Servisi
Parsel bazında jeolojik, a yrıca her tür ölçekte imar planları yapımlarında jeolojik ve jeofizik etüdlerin
kontrolünü sağlayıp onaylamak.
Bina projelerine altlık teşkil eden imar çaplarını bu çerçevede inceleyer ek tasdik etmek.

Proje Kontrol Servisi
İmar çapında verilen ölçülere uygun olarak çizilen projelerin (mimari- statik(betonarme), makine,
elektrik) kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleyerek ona ylamak.
Kat irtifakı ve kat mülkiyeti projelerini onaylayarak fotoğraf tasdiki yapmak.
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ruhsatı düz enlemek, tadilat ruhsatı ve yenileme ruhsatlarını vermek, ruhsat harçlarının tahakkuku yapılarak
ruhsat dosya larını eksiksiz olarak teslim alıp arşiv memurluğuna teslim etmek.

Evrak Kalemi
Müdürlük yazışmalarını yürütmek, gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapma k, yazışma metinlerini
oluşturup imza lanma işlemlerini takip etmek, yaz ım kur alları ve bunlarla ilgili değişiklikleri takip etmek ve
uygulamak.

Arşiv Servisi

2008 FAALİYET RAPORU

Kanun ve yönetmeliklerle belediye imar yönetmeliklerine uygun olarak tasdik edilen projelere göre yapı
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Ruhsat Servisi
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Tüm proje ve evrakların yöntemine uygun olarak arşivlenip muhafaza edilmesini sağlamak,
İstendiğinde bu evraklar ın tekrar çıkartılarak ilgili birime gönderilmesini sağlama k.

Vezne
Taha kkuku yapılan tüm müdürlük harçlarının tahsilatını yapmak ve tahsil edilen parayı belediyenin
ba nka hesabına veya İdari ve Mali Hiz metler Müdürlüğüne yatırarak teslim etmek.

1. İdareye İlişkin Bilgiler
2. Fiziksel Yapı:
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, sebze halinin batısında, atıl bir vaziyette bulunan binayı, yapılan
tadilatlarla Belediye Hizmet binası olara k hizmete açmıştır. Yaklaşık iki buçuk yıldan beri de hizmetlerine bu
binada deva m etmektedir. Bina 2 ka tlı olup, 10 oda mevcuttur. Binamızın yan tarafında bulunan Caminin atıl
va ziyette bulunan bodr um katında ise gerekli tadilatlara gidilerek arşiv birimi oluşturulmuştur.

2. Örgüt Yapısı:

Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, İmar ve Şehircilik Müdürü, İmar

ve Şehircilik Müdür Yardımcısı, 9 personel.

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

Müdürlüğümüz bünyesinde 1 binek ara ç bulunmaktadır.

Ayrıca personel kullanımında 9 adet bilgisa yar, 1 adet fax ma kinesi, 1adet fotokopi makinesi mevcuttur.

4. İnsan Kaynakları: Müdürlüğümüzde bulunan personel;
Kadrolu Personel olarak;

1 Müdür Vekili (Harita Mühendisi), 1 M üdür Yardımcısı (Jeoloji

Mühendisi), 2 İnşaat Mühendisi, 1 Jeoloji Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 1 İnşaat Teknikeri, 1 Harita
Teknikeri, 3 Memur (1 Lise, 2 Ortaokul) bulunmaktadır .

Geçici Personel olarak; 1 muvakkat işçi bulunmaktadır.

5. Sunulan Hizmetler:


Müdür lüğümüz 2008 yılı içerisinde Yeni Mahalle Kanalüstü Mevkiinde ve şehrin muhtelif bölgelerinde
yapılacak olan Kentsel Dönüşüm Projeleri için çalışmalarına devam etmektedir. Bu projeler ile uydu
kent kurularak geniş ve modern yollar , parklar, otoparklar ve her türlü sosya l dona tıyla birlikte ça ğdaş
ve depreme dayanıklı kent mekânları oluştur ulması hedeflenmektedir.

İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sektörel bazda ise, bazı meslek gruplarını sitelerde bir araya toplayar ak bu esnaflarımızı şehir dışına
yapılacak olan yerlere taşıma ça lışmalarına başlanmıştır.



İlimizin doğu girişinde bulunan ve çirkin bir görünüm arz eden Asri mezarlığın bitişiğindeki odun
kömür ambarlarının, El-kas ve El-et entegre tesislerinin doğusunda bulunan alana aktar ılma sı için
hazırlanan plan Belediye meclisinde onaylanmış olup arazide gerekli çalışmalar başlatılmıştır.



Şehir içerisinde kalan ve trafiği olumsuz yönde etkileyen Sebze Ha li ile Oto ga lericilerinin, trafiği de
rahatla tma k amacıyla, belirlenen bölgeye taşınması için İmar planlarında gerekli a lanlar ayr ılmış olup
hazırlanan revizyon planı Belediye Meclisi tarafından onaylanarak çalışmalar ba şlatılmıştır.
Sebze Halinin ya pımı ihale edilmiş olup yapımı bitme aşamasına gelmiştir.

2008 FAALİYET RAPORU
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Böylece şehrimizin fiziki olarak büyümesiyle; merkez de ve yetersiz kalan sebze halini

projelere 3194 sayılı İmar kanununa göre Yapı Ruhsatı verilmektedir.
İlgili odalar tarafından verilen Sicil Durum Belgesi ile birlikte Belediyemiz teknik elemanları ve İmar
Müdür ü tarafından onaylanan 549 adet inşaata Ya pı Ruhsatı düzenlenerek verilmiştir.


İmar Kalemi vatandaşlarımızdan, diğer Resmi Kurumlardan ve Belediyemiz Müdürlüklerinden gelen
dilekçe ve yazıların gerekli kayıtlarını tutarak ilgili kişilere, kurum ve kuruluşlara bildirmektedir.
Yıl içerisinde imar kaleminde toplam 4116 evra k işlem görmüştür. Belediye Encümeni ve Meclisine
445 evrak sevk edilerek gör üşülmesi sağlanmıştır.

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:
Belediyemizin kurmuş olduğu İç Kontrol Sistemi elamanları evraklarımızı inlemiş olup herhangi bir
eksikliğe ra stlamamıştır.

şehrin dışına taşımış, şehir içi trafik yoğunluğu az altılmış ve sebze halinin daha
modern ve kullanışlı hale getirmesi amaçlanmıştır.


 Proje Kontrol servisi tarafından kanun ve yönetmeliklere uygun olara k incelenerek tasdik edilen

II. AMAÇ VE HEDEFLER:

Harput Jandarma Komutanlığının ya nında bulunan, eski Belediye Ba şkanlığı binasının Kültür Evi

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri

olarak yapılması için röleve, restitüsyon, restorasyon ve tesisat projeleri ihalesi ya pılmıştır.

Kanun ve yönetmelikler ile mevzuatlara uygun plan proje yapımının sağlanarak şehrimize depreme


Harput girişindeki Sağır Müftü Kona ğı ve Dönerler (Küçük Efendi) Kona klarının röleve, restitüsyon,

dayanıklı, kaliteli ve modern binalar kaz andırmak, teknik ve sosyal alt yapısı tamamlanmış, gecekondusuz,

restora syon ve tesisat projeleri ya pılara k, Kültür ve T abiat Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır.


ya şanabilir mekânlar oluşturarak şehrimizi tarihi ve doğal güzellikleri ile birlikte olgunlaştırmak ve bu amaçla

Yine Harput girişinde Sağır Müftü Konağının karşısında bulunan harabe evlerinin de kültürümüz e

projeler üretmek. Şehrimizi standartların üzerine taşıyara k, ‘örnek şehir ’ olması yolunda her türlü yeniliğe

kazandırılması amacıyla, tarihe sahip çıkmak bilinciyle röleve, restitüsyon, restorasyon ve tesisat

açmak. Var olan doğal kayna kların, doğal güzelliklerin ve tarihi değerlerin ışığı altında geçmiş ve geleceği

projeleri yapılarak, Kültür ve Tabiat Koruma Kurulu tara fından ona ylanmıştır.


bugünde birleştirmektir.

Vatanda şların arsalarındaki sıkıntılarını ortadan kaldırmak için şehrin muhtelif yerlerinde şuyulandırma

B. Temel Politikalar ve Öncelikler

çalışmaları ya pılmıştır.


Vatanda şlarımız ar salarının İmar durumu hakkında bilgilendirilmiştir.



Zemin Etüt Servisinde, şehrimizde yapılan inşaatların jeolojik etüt raporları, sondajlı ve göz lemsel

İmar işlerini kaliteli ve verimli bir şekilde yapmak, İmar hizmet kalitesini iyileştirmek ve daha iyi
platformlara taşıyarak halkımızın güvenini kazanmak ve dürüst olmak temel politikalarımız ve önceliklerimiz
arasındadır.

çalışmalar mahallinde sürekli denetlenmektedir. Yapılan ça lışmalar neticesinde; verilen 407 adet imar

C. Diğer Hususlar

çapının ön jeolojik etüt ra porları kontrol edilmiştir. Yine aynı tarihlerde 549 adet zemin etüdü sondajlı





çalışmalar yerinde denetlenmiş ve bu çalışmalara bağlı olarak hazırlanan raporlar incelenmiştir.



Kentin artan nüfus ihtiyacını karşılamak için yeni yerleşim alanları oluşturmak

Belediye Meclis toplantılarında İmar Komisyonu tarafından, itirazlar ile birlikte 127 a det dosya



Kentin ihtiyacına göre planda değişiklikler yapılmak.

görüşülerek karara bağlanmıştır



Şehr imizin imar planlarının Belediyemizin Web sitesinde ya yınlandıktan sonra imar durumunu

Vatanda şlara İmar Planları hakkında bilgi vermek, imar çapı tanzim etmek, ifraz-tevhit dosyalarını

öğrenmek isteyen vatandaşların Müdürlüğümüz e gelmeden de bilgi sahibi olması sağlanacaktır. Ayrıca

düzenlemek ve araziler i inşa at yapımına elverişli hale getirmek için şuyulandırma ya pmakla görevlidir.

şehrimizin tüm İmar Planlarının sayısal hale getirilmesi ile birlikte Kent Bilgi Sistemine geçişteki ikinci

Bu çalışma lar çerçevesinde, yaklaşık 2500 vatandaşın imar durumu ile ilgili taleplerine cevap verilerek,

adım da atılmış olacaktır.


407 a det imar çapı tanzim edilmiştir. Yaklaşık 15 hektar şuyulandırma işlemi yapılmıştır.

Vatanda şların arsalarındaki sıkıntılarını or ta dan kaldırmak için her yıl şehrin muhtelif yerlerinde
şuyulandırma çalışma larının yapılması.

 Müdür lüğümüze intika l eden 549 adet proje (mimari, statik, tesisat yönünden) incelenip eksiklikleri
varsa giderildikten sonra imzalanarak tasdik edilmiş ve yapı ruhsatı verilmek üzere ilgili servise
gönderilmiştir.
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Elazığ Uygulama İmar Planı, Nazım İmar Planlarındaki değişiklikler ile bu planların yetersiz kaldığı
durumlarda yapılan Revizyon İmar Planları, İlave İmar Planlarının, İmar Kanunu ve Yönetmeliklere
uygun bir şekilde denetimini - kontrolünü sağlamak; imar planları ile ilgili talepleri ve ça lışmaları
Belediye Me clisine sunarak görüşülmesini sağlamaktadır.



İlgili Mühendis ve Mimarlar tarafından (Mimar, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi ve Elektrik
Mühendisi) çizilen projelerin, proje kontrol servisinde bulunan teknik elemanlarımız tarafından
incelenerek kanun ve ilgili yönetmelikler e uygunluğu kontrol edilmektedir.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A - Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2008 FAALİYET RAPORU
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2.Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Müdürlüğümüz bütçesine faaliyet dönemi içerisinde Ma li yıl ödeneği olarak 1.372.700,00 YTL ödenek
konulmuş olup, bunun 664.125.83 YTL’ si harcanmış geriye kalan 708.574.17 YTL ise kullanılmayara k bütçede
plan ödenek kısmında kalarak tasarruf sağlanmıştır.

3.Mali Denetim Sonuçları
5393 sayılı belediye kanunun 28. maddesine göre Elazığ Belediye Meclisinin 02.01.2008 tar ihinde kurmuş
olduğu Denetim Komisyonu görevlileri tara fından müdürlüğümüzde yapılan denetlemeler de herhangi bir eksiğe
rastlanmamıştır.

B - Performans Bilgileri
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

İdare Adı

ELAZIĞ BELEDİYESİ

Harcama Birimi Adı

İMAR İŞLERİ

2008 mali yılı içinde müdürlüğümüz 88 adet ödeme evrakı düzenlemiş, 2009 performans programını
hazırlamıştır.

2-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Belediyemiz meclisinin almış olduğu Müdürlüğümüz yönetmeliğinde, ilgili kanun ve yönetmeliklerde
Gerçekleşme

belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları kanunlar çerçevesinde en iyi şekilde yapılmaya ça lışılmış, diğer

Tahmin

müdürlüklerle bilgi alış verişinde bulunulmuş, eğitici seminerlere katılarak verimliliğini ve performansını üst

Ekonomik Kodlar (1.Düzey)
2007

2008

2009

2010

2011

01-Personel Giderleri

245.797.49

255.728.66

457.000.00

462.484.00

468.033.80

02-SGK Devlet Primi Giderleri

29.317.56

29.278.82

63.000.00

63.756.00

64.521.07

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

845.978.30

348.765.51
0.00

822.000.00
0.00

831.864.00
0.00

841.846.37
0.00

44.008.15

27.893.72

60.000.00

60.720.00

61.448.64

06-Sermaye Giderleri
07-Sermaye Transferi
08-Borç Verme
Bütçe Ödeneği Toplamı

0.00
0.00
0.00
0.00

2.459.12
0.00
0.00
0.00

40.000.00
0.00
0.00
0.00

40.480.00
0.00
0.00
0.00

40.965.76
0.00
0.00
0.00

Transfer Edilecek Ödenekler

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.165.101.50

664.125.83

1.442.000.00

04-Faiz Giderleri
05-Cari Transferler

Genel Toplam

0.00

seviyeye çıkarma gayreti içerisinde olmuştur.
Programda bulunan ve yukarda bahsedilen işler tamamlanmıştır.

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. Üstünlükler
* Deprem

bölgesinde bulunan şehrimizde; yapıları daha kaliteli ve depreme daya nıklı ha le getirmek

için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine de hitap edebilecek olan ve Türkiye’de sadece birkaç ilde bulunan
Yapı Kalite Kontrol Laboratuarında deneyler yapmak ve yapı ka litesini arttırmak.
* Şehrimizde yapılan inşaatlarda her tabliyede demir vizesi kontrolleri ve beton numunesi alınara k Yapı
Kalite Kontrol Labora tuarında incelenmektedir.

B. Zayıflıklar

1.459.304.00 1.476.815.64



Müdür lüğümüzün şehir merkezinden uzak olması ve vasıta yetersizliğinin olması vatandaşlarımız için
sorun teşkil etmektedir.

A. Değerlendirme
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam

1.515.578.06 1.372.700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.515.578.06 1.372.700.00

1.442.000.00
0.00
0.00
0.00
1.442.000.00

1.459.304.00 1.476.815.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.459.304.00 1.476.815.64

Müdür lüğümüz gerek personel yönünden gerekse kullanmış olduğu teknolojik malzemeler yönünden
gerekli bilgi ve tecr übeye sahip bir şekilde, müdürlüğümüzün her türlü iş, işlem ve faaliyetlerini gerekli
titizlik ve ha ssasiyette, her türlü özveriyle, kanunlar çerçevesinde hiçbir a ksaklığa meydan verilmeden,
görevi üst düzeyde yapma ga yreti içerisinde bulunmaktadır.
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geziler düzenlenebilir.
* M üdürlüğümüzün en çok ihtiyacı olan inşaat mühendisi, şehir plancısı, mimar, peyzaj mimarı,
tasarımcı, elektrik mühendisi gibi meslek dallarından elemanların alınması.

VI. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beya n ederim.

2008 FAALİYET RAPORU

* Personelin verimini arttırmak için çeşitli faaliyetler , seminerler, Büyükşehirler de yapılan fuarlara
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V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve

T.C.
ELAZIĞ BELEDİYESİ
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU
SUNUŞ:
İtfaiye müdürlüğümüz günün 24 saati yangınlara ve afetlere, sel baskınlarına, trafik kazalarına,
işyerlerinin yangın güvenliğine, tatbikatlar, okullarda eğitim, şehrimizin yangın planı, eğitim çalışmaları,
denetimler olmak üzere çalışmalarını aksatmadan yürütmektedir. Personelimiz her sabah fiziki ve teorik olmak
üzere eğitime tabi tutulmaktadır. İtfaiye teşkilatımız her geçen gün modernizasyon çalışmalarını aksatmadan
yürütmektedir.

1-GENEL BİLGİLER

mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve
harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

A-Misyonumuz

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

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü hizmetlerini bütün vatandaşlara eşit şekilde ulaştırmaktır.

ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara da yanmaktadır.

Vizyonumuz

Burada raporlanma yan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus ha kkında bilgim olmadığını beyan
eder im.

İtfaiye hizmetlerini çağın ve teknolojinin imkanlarından da faydalanarak vatandaşların canına ve malına zarar
veren yangın ve afetlere karşı hazır ve tedbirli davranarak asgariye indirmek ayrıca yangınlara ve afetlere karşı
vatandaşları eğiterek sosyal ve psikolojik açıdan zararı bertaraf etmektir.

Haluk ÇAKIR
B-Yetki Görev ve Sorumluluklar

İmar ve Şehircilik Müd.V.

Halka sunduğumuz İtfaiye hizmetlerinin tüm iş ve işlemlerin kanunlara yönetmeliklere uygun olarak
yapılması ve bu çerçevede şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışı içerisinde dil, din ve ırk ayrımı
yapılmaksızın vatandaşlara eşit hizmet götürülmesi hedeflenmektedir.
İtfaiye hizmetlerini çağın ve teknolojinin imkanlarından da faydalanarak vatandaşların canına ve malına zarar
veren yangın ve afetlere karşı hazır ve tedbirli davranarak asgariye indirmek ayrıca yangınlara ve afetlere karşı
vatandaşları eğiterek sosyal ve psikolojik açıdan zararı bertaraf etmektir.

A Z I
L
Ğ
E

C-İdareye İlişkin Bilgiler
1-Fiziksel Yapı

L

E D İ

E

B E

S İ

Müdürlüğümüz iki katlı hizmet binasında faal olarak çalışmaktadır. Hizmet binamız içerisinde 1 adet
santral odası, 1 adet dershane, 1 adet depo, 1 adet arşiv, 1adet Yemekhane, 1 adet Yazıcı odası, 2 adet yatakhane,
2 adet Tuvalet, 3 adet Duşa kabin, 1 adet Kalorifer dairesi, 1 adet Depo, 1 adet Mescit, 2 adet soyunma dolap
odası, 1 adet Başkan Makam odası, 1 adet Müdür odası, 1 adet Müdür yardımcısı odası, 1 adet Amir odası, 1 adet
Misafirhane ve 1 adet Toplantı salonu bulunmaktadır. Bina dışında 9 araçlık garajımız mevcut bulunmaktadır.
Ayrıca Abdullahpaşa şubemiz ile de hizmetlerimize devam etmekteyiz.

Y
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2-Örgüt Yapısı

BELEDİYE BAŞKANI

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

2008 FAALİYET RAPORU

2008 FAALİYET RAPORU

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

İTFAİYE MÜDÜRÜ

İTFAİYE AMİRİ

İTFAİYE AMİR YAR DIMCISI

VARDİY A AMİRİ

VARDİYA AMİRİ

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Müdürlüğümüz bünyesinde iş ve işlemleri yapmak için 1 adet bilgisayar,2 adet yazıcı bulunmaktadır. Ayrıca
Şehrimizde meydana gelen yangınlara müdahale eden araç filomuz aşağıda belirtilmiştir

ARAÇ VE GEREÇ DURUMU
Plaka
23 AL 110

Marka
Şahin

Model
1995

Merdiven / m Su /ton
Hizmet Aracı

Köpük/kg

23 AH 553
23 EY 005
23 DE 072
23 DP 800
23 AP 300
23 DF 110
23 DY 110
23 DZ 130
--------------

Isuzu
Isuzu
Cargo
Fatih
Fatih
Fatih
Fatih
Fort
Mercedes

1995
1997
1984
1988
1990
1997
1997
1991
2008

Arazöz
3 ton
250 kg
Arazöz
250 kg
18 metre
7 ton
250 kg
Arazöz
8 ton
400 kg
24 metre
7 ton
400 kg
18 metre
7 ton
400 kg
Arazöz
8 ton
Servis aracı
39-metre F-Atego Merdivenli araç

1- 3- Adet Dizel Motopomp
2- 4 - Adet Benzinli Motopomp
3- 7- Adet Dalgıç Motopomp
4- 1- Adet Sıcak sulu yıkama Makinesi bulunmaktadır.
5- 12-adet el Telsizi 1-adet Masa Telsizi 5-adet Araç Telsizi bulunmaktadır.
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4-İnsan Kaynakları
İtfaiye Müdürlüğümüzde 43-Memur 37 daimi İşçi olmak üzere 80 Personel hizmet vermektedir.

İTFAİYE ÇVŞ.

İTFAİYE ÇVŞ.

Bunlardan 44 kişi İlköğretim Okulu mezunudur. Yaş ortalamaları 35-45 arasıdır.
34-kişi Lise mezunudur, yaş ortalamaları 36-45 arasıdır.
1-kişi Meslek Lisesi mezunudur.
1-kişi Üniversite Mezunudur.

İTFAİYE ÇVŞ.

5-Sunulan Hizmetler
1- YANGIN İŞLERİ:
İTFAİYE ONB.

İTFAİYE ONB.

İTFAİYE ONB.

İTFAİYE ERLERİ

İTFAİYE ERLERİ

İTFAİYE ERLERİ

İtfaiye personeli 3 vardiya halinde günün 24 saati yangın ve diğer afetlere anında müdahale edebilecek
şekilde çalışır. Yangın ihbarı geldiği anda zaman kaybetmeden ekiplerimiz yangın mahalline hareket ederek gereken
müdahale yapılır.
01.01.2008 – 31.12.2008 tarihleri arasında meydana gelen yangınlar hakkında rapor düzenlenerek
Cumhuriyet Savcılığına sunulmak üzere ilgili makamlara verilir.
Belediyemiz hudutları dâhili ve merkeze bağlı köy ve ilçelerde müdahale edilen yangınlar aşağıda belirtilmiştir.
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Kamu Binası Yangını
Özel Bina Yangını
Atölye İmalathane Fabrika v.b Yangınlar
Motorlu Araç Yangını
Odun Kömür Deposu Yangını
Fidanlık Yangını
Ot Saman Çöp Ekin Yangını
Diğer Yangınlar
Toplam

7
155
13
44
14
9
735
69
1046

2008 FAALİYET RAPORU

01.01.2008 -31-12-.2008 TARİHLERİ ARASINDA İLİMİZDE MEYDANA GELEN
YANGINLAR

2008 FAALİYET RAPORU
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Yukarıda yangın istatistikleri çıkarılmıştır. Şehrimiz her geçen gün büyümektedir. Bununla birlikte meydana gelen
yangınlar da çeşitlilik göstermektedir.

2.
3.
4.
5.

Şehrimizin çeşitli mahalle ve semtlerinde şahsa ait inşaatlara makbuz karşılığı inşaat suyu
verilmektedir.

BACA TEMİZLEME İŞLERİ:
Kış mevsimlerinde özel binaların ve resmi kurumların soba ve kalorifer bacalarının temizlenmesi
hususunda makbuz karşılığı Müdürlüğümüze müracaat etmiş olan vatandaşların bacaları elemanlarımızca
noksansız ve zamanında temizlenmiştir.

MERDİVENLİ ARAÇ İLE KAPI AÇMA:
Anahtarı içeride kalan vatandaşımızın kapıları ücret mukabilinde makbuz karşılığı açılmaktadır.
Tehlike arz eden durumlarda ücretsiz olarak'ta emniyet nezaretinde vatandaşlara yardımcı olunmaktadır.

AFİŞ ASMA İŞLERİ:
Müdürlüğümüze makbuz karşılığı müracaat eden vatandaşlarımıza ait afişleri şehrimizin muhtelif
yerlerine asılmıştır. Bunun dışında resmi kurum ve kuruluşların afişleri' de asılmaktadır.

BUNLAR:
1.

İNŞAAT VE TAZİKLİ SU İŞLERİ:
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İŞYERİ AÇMA RUHSATI:

Personelimiz her sabah 08: ile 10: arası yangın bilgisi, korunma önlemleri ve müdahale teknikleri
konularında Müdür, Müdür Yardımcısı ve Amirlerin nezaretinde eğitime tabi tutulmaktadır.
Planlı ve programlı şekilde tatbikatlar yapılmaktadır. Tatbikat sonrası yangıncı personel
değerlendirme toplantıları yapmaktadır. Bu çalışmalar 2009 yılı içerisinde de devam edecektir.
Şehrimizin yangına hassas bölgeleri tespit edilmiştir. Bu bölgelere yakın yerlere yangın vanaları
konulmuştur.
İtfaiye araçlarımızın modernizasyonu çalışmaları devam etmektedir.
Araçlarımızın randımanlı çalışabilmeleri için araç kontrol çizelgeleri hazırlanarak her araca
bırakılmıştır. Çizelgelerdeki teknik kısımları sürücüler kontrol ederek aracı imza karşılığı teslim
almaktadırlar.

Şehrimizin muhtelif semtlerinde işyeri açmak isteyen vatandaşların Müdürlüğümüze müracaatlar
üzerine elemanlarımızca işyerleri yangın tedbirleri bakımından kontrol edilmiş olup, açmaya elverişli
olanlara işyeri ruhsatları verilmiştir.
Bunun dışında umuma açık işyeri ve resmi kuruluşların yangından korunması bakımından yangın
söndürme cihazları ve malzemeleri zaman, zaman kontrol edilerek tespit edilen noksanlıklar giderilerek faal
duruma getirilmiştir.

TATBİKATLAR :
1- Emniyet Müdürlüğünde tatbikat yapılmıştır.
2- E.Tipi Cezaevinde tatbikat yapılmıştır.
3- Çocuk Eğitim evinde tatbikat yapılmıştır.
4- Kolordu ve bağlı birliklerde tatbikat yapılmıştır.
5- lpg Dolum İstasyonlarında tatbikat yapılmıştır.
6- Benzin istasyonlarında tatbikat yapılmıştır.
7- Okullarda tatbikat yapılmıştır.
8- Kendi bünyemizde tatbikatlar yapılmaktadır.
9- Elazığ İlindeki Petrol Ofisi Bayileri personellerine yangın eğitimi yaptırılmıştır
10-Sivil Savunma Müdürlüğü ile koordineli çalışmalarımız devam etmektedir.

6.

Her mevsimin özelliğine göre Yangın Bülteni hazırlanmakta ve Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğünce tüm yerel basın kuruluşlarına dağıtılmaktadır. Bu bültenlerde halkımızın yangına
karşı alabileceği önlemler anlatılmaktadır.
7. Müdürlüğümüz 1/5000 ölçekli haritada yangınlara ulaşım planı hazırlamıştır.
8. Haberleşmede de modernizasyon çalışmaları devam etmektedir. Haber merkezinde bulunan
telsizlerin güçleri arttırılmıştır.
9. İtfaiye Müdürlüğünün ihtiyacı olan yangın malzemeleri alımı devam etmektedir. 2009 yılı içerisinde
de bu çalışmalar devam edecektir.
10. Her yıl İtfaiye haftası etkinliklerinde tüm personelin katılımıyla yangın tatbikatı yapılmakta ve Devlet
Büyükleri ziyaret edilmektedir.

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
SU BASKINLARI:

İşletmeler büyüdükçe ve daha karmaşık hale geldikçe, iç kontrolün önemi artmaktadır.
- Düzenli, ekonomik, verimli, etkin uygulamalar yoluyla kuruluşun amaç ve misyonuna uygun kaliteli hizmet
üretmek,
— Kaynakların israf edilmesine, kötü kullanılmasına ve kötü idare edilmesine, hata ve suiistimallere mani olmak,
—Kanun, tüzük, yönetmelik gibi yasal düzenlemelere ve yönetimin talimatlarına uyulmasını sağlamak,
—Güvenilir mali ve yönetsel verilerin ışığı altında durumu doğru olarak ve zamanında gösterecek bir iletişim
sağlamak,
Aynı zamanda verimliliği artıracak, doğru, güvenilir bir defada doğru rapor alınmasını sağlayacak, Müdürlüğün
yapısına ve büyüklüğüne uygun etkin ve sürekli yenilenebilir bir iç kontrol sisteminin kurulması, çalıştırılması önem
arz etmektedir.

Şehrimizin muhtelif mahalle ve semtlerinde yağmur sularına maruz kalan ev, işyeri ve resmi
daireler itfaiye ekipleri tarafından en kısa zamanda motopomplarla temizlenmiştir.

SULAMA İŞLERİ:
Yaz mevsimi boyunca gerektiğinde resmi kurumlara, okullara, yurtlara, camilere ve suları kesik olan
semtlere İtfaiye arasözü ile ücretsiz içme suyu verilmektedir.
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A-Müdürlüğümüzün Amaç ve Hedefleri:
Halka sunduğumuz İtfaiye hizmetlerinin tüm iş ve işlemlerin kanunlara yönetmeliklere uygun olarak yapılması
ve bu çerçevede şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışı içerisinde dil,din ve ırk ayrımı yapılmaksızın
vatandaşlara eşit hizmet götürülmesi hedeflenmektedir.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler:
Müdürlüğümüzün temel politikası ve önceliğimiz İtfaiye hizmetlerini çağın ve teknolojinin imkanlarından' da
faydalanarak vatandaşların canına ve malına zarar veren yangın ve afetlere karşı hazır ve tedbirli davranarak asgariye
indirmek,ayrıca yangınlara ve afetlere karşı vatandaşları eğiterek sosyal ve psikolojik açıdan zararı bertaraf etmektir.

C- Diğer Hususlar:
İtfaiye personelimiz doğal gaz yangınlarına karşı eğitilmektedir. Personelin teknik kapasitesini artırmak için uzman
kişilerden eğitim alınmaktadır. Ekipmanlarımız yenilenmekle birlikte son alınan araçlarımızla birlikte filomuz
güçlendirilmektedir. Arama kurtarma çalışmalarımızı desteklemek amacıyla teknik malzeme takviyesi sağlanmıştır.
Her geçen gün farklılıklar gösteren yangınlara karşı personelimiz duyarlı hale getirilmiştir. Yangıncı personelin
sosyal faaliyetlere katılımı sağlanmıştır. Türküye İtfaiyeler Birliğinin katkılarıyla İl İtfaiyeleri ile entegre
sağlanmıştır.
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II-AMAÇ VE HEDEFLER
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Bütçe Ödeneği

4.112.741.84

5.176.000.00

-

-

5.749.050.00

5.176.000.00

-

Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kayn aklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam

5.749.050.00

4.112.741.84

5.238.112.00

5.238.112.00

5.300.969.35

5.300.969.35

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet dönemi içerisinde Mali yıl ödeneği olarak 5.749.050.00 TL ödenek
konulmuş olup, yıl içerisinde 4.459.074.38 TL'si harcanmış, geri kalan 1.289.975.62 TL'lik ödenek iptal edilmiştir.

3- Mali Denetim Sonuçları
III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-Mali Bilgiler:
1-Bütçe Uygulama Sonuçları

Müdürlüğümüz mali yılı içerisinde yapılan ödeme evraklarını ve taşınır mal işlem fişlerini 28 Eylül 2006
tarih ve 26303 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan 5018 sayılı kanuna göre düzenleyerek Sayıştay müfettişine
sunulmak üzere arşivlenmiştir. Ayrıca Belediyemiz Meclisinin 02.01.2008 tarihinde oluşturduğu denetim
komisyonunca müdürlüğümüz iş ve işlemleri denetlenmiş yapılan incelemeler sonunda herhangi bir eksikliliğe
rastlanmadığı tutanaklarla belirtilmiştir.

ELAZIĞ BELEDİYESİ
İdare Adı
İtfaiye Müdürlüğü
Harcama Birimi Adı
Ekonomik Kodlar(1.Düzey)
Gerçekleşme

B- Performans Bilgileri
Tahmin

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
2007
01-Personel Giderleri

2008

2009

2010

2011

1.342.158.23

2.051.592.65

2.194.000.00

2.220.328.00

2.246.971.93

315.552.90

330.550.74

390.000.00

394.680.00

399.416.16

99.319.28

112.785.46

652.000.00

659.824.00

667.741.90

2008 mali yılı içinde Müdürlüğümüzce 36 adet ödeme evrakı düzenlenmiş, 2009 performans programı
hazırlanmış, 2008 mali yılı faaliyet çalışmalarını yapmış, 2008 yılı yangın istatistiklerini hazırlamış ve bunları İç
İşleri Bakanlığı ve Sivil Savunma Bakanlığı'na göndermiştir.

02-SGK Devlet Primi
Giderleri

2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

03-mal ve Hizmet Alım Gider.
04-Faiz Giderleri

138.259.90

-

-

-

Belediye meclisinin almış olduğu müdürlüğümüz yönetmeliğinde belirtilen görev yetki ve sorumlulukları
kanunlar çerçevesinde en iyi şekilde yapmaya çalışmış, diğer illerde bulunan itfaiye müdürlükleriyle bilgi alış
verişinde bulunmuş,mesleki konular hakkında eğitici seminerlere katılmış, yeni alınan ekipmanlarla filosunu
güçlendirmiş ve performansını en üst seviyeye çıkarmaya çalışmıştır.

-

155.336.44

290.000.00

293.480.00

297.001.76

1.808.809.09

1.650.000.00

1.669.800.00

1.689.837.60

05-Cari Transferler
06-Sermaye Giderleri
07-Sermaye transferleri
08-Borç Verme
Bütçe Ödeneği Toplamı
Transfer Edilecek Ödenekler

1.895.290.31

4.459.074.38

5.176.000.00

5.238.112.00

IV- KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler

-

Müdürlüğümüz personeliyle, güçlü filosu ve ekipmanlarıyla iyi bir çalışma ortamıyla, kendi mevzuatını
ilgilendiren konularda uzman kişilerden eğitim alarak verimliliğinin ve performansının en üst limitine çıkmasını
üstünlük olarak görmektedir.

B- Zayıflıklar
Müdürlüğümüzün zayıflıkları bulunmamakla birlikte Belediyemiz yönetimine temin ettikleri rahat çalışma
ortamından dolayı teşekkürü borç biliriz.

5.300.969.35

Genel Toplam
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Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan
ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali
kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip
olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim.

2008 FAALİYET RAPORU

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

T.C
ELAZIĞ BELEDİYESİ
KÜLTÜR VE SOS. İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2008 yılı Faaliyet Raporu
SUNUŞ
Müdürlüğümüz Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç,ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuata uygun
olarak Belediyenin eğitim ve kültür etkinliklerini değişen şartlara uygun bir şekilde seçenekli olarak belirleyip
Başkanlık onayına sunmak,veri tabanı ve ihtiyaç tablosu düzenlemek görevleri arasındadır.Belediyenin en önemli
misyonlarından biri olarak kültür hitmetleri kapsamında manevi değerlere saygılı her türlü kültür ve sanat faaliyetlerine,
eserlerine destek vermek,birçok dalda özgün ve seçkin eserler oluşmasına yönelik yarışmalar ve sergiler açmak,
düşünce düzeyini yükseltecek konferans ve paneller düzenlemek de görevleri arasındadır.
Müdürlüğümüz olarak Kültürel panel,anma günleri, sergi ve festivallerin düzenlenmesini sağlayıp
organizasyonunu yapmalı ve Belediyenin”Stratejik Planı” çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek ve işlerin yasa,tüzük
ve yönetmeliklere başkanlığın talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlamaktır.

İ. Halil BAŞGÜN
İtfaiye Müdürü
1-GENEL BİLGİLER
MİSYONUMUZ
İçerisinde onlarca farklı kültürün yaşadığı Elazığ topraklarında yaşayan herkese ayrım yapmaksızın koşulsuz bir
hoşgörü göstererek bütünlük sağlamak ve bu hoşgörünün verdiği güven ortamında yeteneklerini sınırlamadan çalışan
insanlarla Elazığ'ı mutlu insanların yaşadığı bir şehir haline getirmektir.

VİZYONUMUZ

A Z I
L
Ğ
E

Gelişen,büyüyen,güzelleşen Elazığ'da geçmişten günümüze kadar gelen tüm kültürel çalışmaları birleştirerek
Elazığ'ı sanat şehri haline getirmek.

B- Yetki Görev ve Sorumluluklar
Müdürlüğümüzün görev ve yetkileri Elazığ belediyesi Meclis kararıyla belirlenip aşağıda belirtilmiştir.

L

E D İ

MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI
MADDE 3: Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallerde, kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve
kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapmak, bu çalışmalara üniversitelerin, kamu kurulu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının , sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlamak ,
kültür, sanat ve tanıtım, meslek ve beceri kazandırma , gençlik ve spor konularında hizmet vermek veya verdirmek,
kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent/ il tarihi bakımından önem taşıyan mekanların korunmasını
sağlamak amacı ile görev yapmanın ötesinde T.C Anayasasında yer alan Sosyal Devlet anlayışı ile çalışmak amacı ile
kurulan ve bu işlemlerin kanun ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayan Mevzuat hükümlerine göre de
işbirliği anlayışıyla koordineli çalışan bir birimdir.

E

B E

S İ

MADDE 1 : Bu Yönetmelik, Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma
esaslarını belirlemek amacı ile tanzim edilmiştir.
MADDE 2 : Elazığ Belediyesi Kültür ve sosyal İşler müdürlüğüne ait iş bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye
Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Y
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1. Belediye başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlarla ilgili mevzuata uygun olarak Belediyenin
Kültürel ilişkiler kapsamında yer alan etkinliklerini, değişen koşullara uygun bir şekilde seçenekli olarak belirleyip
Başkanlık onayına sunar, onaylanmış seçenekleri ilgili birimlerle koordine ederek uygular, veri tabanı ve ihtiyaç
tablosunu düzenler.
2. Müdürlüğün faaliyetleri için gerekli olabilecek, ortam, araç ,gereç ve teknolojiyi belirler.
3. İmar Müdürlüğü ile işbirliği içinde Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıpların korunup
geliştirilmesi ve tanıtılması ile ilgili yayın faaliyetlerini yürütür.
4. il halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekanlarda sunarak kent halkının
kaynaşmasını toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlar.
5. Kültürel alanda Başarılı öğrencileri teşvik edici ödüllerle destekler.
6. Anne ve Babası çalışan ailelerin okul öncesi dönemindeki eğitimlerinde katkıda bulunmak için kreşler açar.
7. Halk müzeleri yaptırıp işletilmesi konusunda ilgili makamlarla iş birliğine gider.
8. Halkın istifadesine sunulacak halk kütüphaneleri ve okuma salonları açar.
9. Gençlik, Hanımlar ve Çocuk komisyonları oluşturur.
10. Kültür Merkezleri açılması için çalışmalar yapar.
11. Çok yönlü ve çok amaçlı hizmet binaları tesis eder.
12. Kültür Merkezleri ve hizmet binalarında: a) konferanslar b) Paneller c) Açık oturumlar d) seminerler e) Sergiler
f) Defileler g) Multi vizyon ve Dia gösterileri h) çeşitli konser ve gösteriler i) Beceri kazandırma ve Meslek
edindirme Kursları k) Tiyatro, sinema kursları ve gösterileri l) Halk müziği ve halk oyunları kursları m) Türk sanat
müziği kursları n) Çeşitli kampanya ve törenler düzenler.
13. Resmi bayram kutlamaları , topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri , önemli gün ve haftalara ait etkinlikler
düzenler.
14. İhtiyaç duyulması halinde , İlçe halkının ve diğer kuruluşların kişisel ve amatör çalışmalarına sergi , gösteri ,
panel , konferans, seminer ve çeşitli konulardaki toplantılarına mekan bulmalarını sağlar. Ve bu tip organizasyonları
profesyonel kişiler ve kurumlarla birlikte gerçekleştirir, kitlelere duyurulmasını sağlar.
15. Belediye kanunun 76 ve 77 maddelerinde yer alan hususlarda, kurum içi ile ilgili birim ve müdürlüklerle ortak
çalışmalar yapar, etkinlikler düzenler. Belediyenin bütünsel hizmet ve sosyal belediyecilik anlayışının gelişmesine ve
kurumsallaşmasına katkı verir.
16. Kültürel hayatına katkıda bulunma amacına yönelik , çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş , vs hazırlar ve
halka ulaşmasını sağlar.
17. Belediye faaliyetleri konusunda halkı bilgilendirme çalışmaları yapar.
18. Halkın belediye hizmetleri ve belediyeden beklentileri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacı ile
kamu oyu yoklaması ve araştırması yapar veya yaptırır.
19. Hanımlara yönelik kültür merkezleri tespit eder. Bu mekanları beceri kursları açarak eğitim amaçlı kullanır.
20. Kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin , talep edilmesi halinde , satılması yönünde çalışmalar yapar ve bu
konuda kursiyerlere yardımcı olur.
21. Yaşlılara yönelik çeşitli etkinlikler düzenler, topluma kazandırılması konusunda tedbirler alır.
22. Gençlik, Rehberlik ve Danışma Merkezleri oluşturma girişimde bulunulur.
23. Vatandaşı yönlendirme , bilgilendirme ve ortak çalışmaya teşvik etme anlayışı ile görev yapar.
24. Diğer kurum ve kuruluşların ilgili çalışmalarını izler ve gerekli hallerde bu çalışmalara ilgili personele katılımını
sağlar.
25. Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlar.
26. Amir memur ilişkisi içerisinde çalışılarak üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine
getirir.
27. Yemekli toplantılar yapar.
28. Kültür ve Sosyal amaçlı Resmi- Özel Kurum ve Kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışır.
29. Sportif faaliyetler ve Aktiviteler düzenler.
30. Sünnet Şöleni düzenler.
31. Tarihi ve doğa güzellikleri ile bilinen yerlere müze ve türbelere ve buna benzer kuruluşlara ziyaret programları
düzenler.
32. Kültürel amaçlı Kardeş Aile projeleri geliştirir.
33. Ailenin korunması yönünde eğitici çalışma programları hazırlar.
34. Parçalanmış ailelerin birleştirilmesine yönelik destek ve diyalog çalışmaları yapar.
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MADDE 4 : Müdürlüğün Görevleri : ( Kültürel Anlamda )
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35. Bütün bu hizmetlerin yapılması için lazım olan personel istihdamı, araç-gereç ve malzeme ihtiyacı ve nakdi
yardımlar için ilgili makamlar haberdar edilerek gereken kaynak oluşumunu sağlar.
36. Yangın ve Doğal afet gibi durumlarda mağdur olan ailelere yardımcı olur.
37. Kültür ve Sosyal amaçlı dayanışma ve katılımı sağlamak,hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği
arttırmak amacı ile gönüllü kişilerin katılımına yönelik programların uygulanmasını gerçekleştirir.
38. Sokak ve sokakta çalıştırılan Sokak çocukların eğitime yönlendirilebilmesi konusunda yardımcı olur.
39. Muhtaç durumdaki ailelerin ve aile bireylerinin yaşam becerilerinin geliştirilebilmesi konusunda çalışmalar
yapar.
40. Amatör Spor kulüplerine yardımlarda bulunur.

MADDE 5 : - Müdürün Yetkileri :
a) Müdürlük ile ilgili çalışmalarda birinci derecede imza yetkisine sahiptir.
b) Disiplin Amiri olarak personeline mevzuatta ön görülen disiplin cezalarını verme, sicil programların
düzenleme, ödül, takdirname ve yer değişikliği gibi yetkiler Müdürün uhtesindedir.
c) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme ve koordinasyon
sağlama yetkisine haizdir.
d) Bir üst makam tarafından verilecek değer yetkileri kullanma görevi Müdüre aittir.

MADDE 6 : - Müdürün sorumlulukları :
Belediye Mevzuatı ile ilgili sair mevzuat hükümleri ve bu yönetmelikle kendisine verilen görevlerin yerine
getirmesinden yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Belediye Başkan Yardımcısına ve
Yardımcıları ile Belediye Başkanına karşı sorumludur.

MADDE 7 : Çeşitli Unvanlardaki Memur ve İşçi Personelin Görevleri :
Üstlerin yaptığı görev dağılımı ile kendisine tevdi edilen işleri mevzuata ve usule uygun olarak tam ve zamanında
yapmakla sorumludurlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇALIŞMA ŞEKLİ VE İŞLEYİŞ
MADDE 8 : Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçelerin tamamı gelen evrak defterine kaydedilir. Müdür
tarafından okunup gereği yapılır. Cevap isteyen yazılar zamanında gönderilir. Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu
malzemeler için onaylar ilgili Müdürlüklerine zamanında gönderilir, takibi titizlikle yapılarak sonuçtan ilgili
kesimler haberdar edilir. Müdürlüğün işleyişi ve bürokrasinin yürütülmesi sürekliliği gerektiren işlerdendir.
MADDE 9 :Müdürlükçe Tutulacak Defterler ve Dosyalar :
a) Gelen ve Giden evrak defteri
b) Zimmet defteri
c) Genelge, Yönetmelik, Kanunlar, Tebliğler Belgesi, Resmi Gazetelerin yer aldığı dosyalar.
d) Yapılan çalışmaları gösteren faaliyet dosyaları ( Yardım çeşitleri 9 )
e) Meclis kararları, onaylar
f) Tutanak dosyası

C- İdareye İlişkin Bilgiler
1-Fiziksel Yapı
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,Belediyemizin yeni kiraladığı hizmet binasının 2.katında 1 Müdür odası
,1 adet servis personellerinin bulunduğu oda, İşletme ve İştirakler Hizmet binasındada Müdürlüğümüze bağlı olan
Arge servisi olmak üzere 3 odada hizmet vermektedir.
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2-Örgüt Yapısı
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
↓
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
↓
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
↓
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER SERVİSİ
↓
ARGE SERVİSİ
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PERSONEL EĞİTİM DURUMU
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzde hizmet veren personellerimizin öğrenim durumları, 3 üniversite, 13 lise
mezunundan oluşmaktadır.

19%
LİSANS
LİSE

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

81%
Müdürlüğümüz hizmetlerinin yürütülmesinde tüm servislerimizde toplam 3 adet Bilgisayar,1 adet yazıcı ve 1
adet fotokopi makinası bulunmaktadır.

4-İnsan Kaynakları
Müdürlüğümüzde 7 Memur, 10 Kadrolu İşçi olmak üzere toplam 17 personel çalışmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler

ÇALIŞANLARIN KADROLARA GÖRE DAĞILIMI

11/01/2008 Tarihinde Sivas Şube Başkanlığına bağlı Bem-Bir-Sen'in kuruluş yıldönümü münasebetiyle
Harput Musiki Korosunun Sivas iline görevlendirilmesi Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmiştir.
Belediyemizin yapmış olduğu Kültürel ve Sosyal alanındaki faaliyetleri,Tarihi Kentler Birliği Toplantısı
hakkındaki bilgilerin hem bu nesile hemde gelecek nesile aktarılmasında katkıda bulunmak amacı ile
vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere “Türk Ocakları” adlı derginin temini Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.
İlimizde yaşanmış hikayelerle kültürümüzün ve geleneklerimizin hem bu nesile hemde gelecek nesile
aktarılması,ilimizin kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak amacı ile vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere “Ahçik”
adlı kitabın temini Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.
08/02/2008 tarihinde Belediyemiz Harput Musiki Korosu ve Folklör Ekibi Ankara ili Keçiören Belediyesi
Başkanlığı tarafından düzenlenen Elazığ'lılar Gecesi (Hemşehrililer Gecesi)'ne katılmış,Harput Musiki Korosu ve
Folklör Ekibi Belediyemizi ve Elazığ'ımızın kültürünü en iyi şekilde yaşatmış ve temsil etmiştir.

41%
59%

Belediyemizin yapmış olduğu Kültürel Faaliyetleri halkımıza duyurmak amacı ile “Başkan” adlı derginin
alımı müdürlüğümüzce yapılmıştır.

MEMUR

Mevlana'nın 800. yılı doğumu nedeni ile yapılan etkinliklerde ve “Elazığ Okuyor” kampanyası
kapsamında Belediye Başkanımızın ziyaret ettiği okullardaki öğrencilere ve çeşitli dallarda dereceye giren
öğrencilere hediye etmek amacı ile Mevlana Resimli Kitabı'nın alımı Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.

İŞÇİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile halkımıza dağıtılmak üzere Türk Bayrağı ve
bayrağa takılmak üzere plastik boru alımı Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.
20-26/04/2008 Tarihleri arasında “Bölgeler Buluşuyor” 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde ilimizin kültürel
müzik tanıtımının yapılması,fakir öğrencilerin tarihi ve turistik beldeleri tanıma ve diğer illerden gelen öğrencilerle
kaynaşması bakımından Muğla Marmaris İlçelerine davet edilen İstiklal İlköğretim Okulu'nun yapılacak olan geziye
katılabilmeleri için ulaşım giderleri (Otobüs) Müdürlüğümüz tarafından karşılanmıştır.
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27/04/2008 Tarihinde Çanakkale İlinde düzenlenen 57. Alay yürüyüşüne Fırat Üniv. Öğrencilerinin;
Şehitlerimizin milli ve manevi duygularını,kültürünü yaşamak amacı ile maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin
katılabilmeleri için ulaşım giderleri (otobüs) Müdürlüğümüz tarafından karşılanmıştır.
Kutlu Doğum Haftası çerçevesinde halkımıza dağıtılacak olan ikramlarda kullanılacak olan köpük bardakların
alımı Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.
Kutlu Doğum Haftası çerçevesinde halkımıza dağıtılan mini lokum ve şerbetin alımı Müdürlüğümüz
tarafından yapılmıştır.
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27/04/2008 – 03/05/2008 Tarihleri arasında İMKB Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi Genç Kızlar Futbol
Takımı'nın Türkiye birinciliği için Manisa ilinde düzenlenen yarışmaya katılabilmeleri için ulaşım giderleri (otobüs)
Müdürlüğümüz tarafından karşılanmıştır.
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Kutlu Doğum Haftası çerçevesinde halkımıza müzik dinletisi sunabilmek için Atatürk Stadyumu'nun
kiralanması Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.

Fırat Üniv.İletişim Fakültesi öğrencileri ile fakülte bünyesinde yayın yapan Fırat RTV'da yarı zamanlı
çalışan öğrencilerin Ankara ilinde 27-28/05/2008 tarihlerinde düzenlenecek kültürel eksenli kısa film günlerine
katılabilmesi ve Ulu Önder Atatürk'ü ebedi istirahatgahında ziyaret edebilmeleri için Müdürlüğümüz tarafından
ulaşım giderleri (otobüs) Müdürlüğümüz tarafından karşılanmıştır.
23-30/05/2008 Tarihleri arasında Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesinin tarihi ve kültürel yapısını tanımak
amacı ile Fırat Üniv. Coğrafya bölümü öğrencilerine gidiş-dönüşleri için ulaşım giderleri (Otobüs) Müdürlüğümüz
tarafından karşılanmıştır.
25/05/2008 tarihinde Belediyemiz Harput Musiki Korosu ve Folklör Ekibi İzmir Elazığ Kültür ve
Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen “Geleneksel Peynirli Ekmek Günü”ne katılmış,Harput Musiki Korosu ve
Folklör Ekibi Belediyemizi ve Elazığ'ımızın kültürünü en iyi şekilde yaşatmış ve temsil etmiştir.
31/05/2008 Tarihinde Elazığ'ın zengin kültürel değerlerinin ve turizm güzelliklerinin tanıtılması amacı ile
Ankara radyosu'nca hazırlanan Hafta Sonu Programını ilimizde gerçekleştiren TRT Ekibinin misafirlikleri süresi
içerisinde yemek ücretleri Müdürlüğümüz tarafından karşılanmıştır.
15/06/2008 - 15/07/2008 Tarihleri arasında İlimizin Tarihi ve turistik yerleri ile Belediyemizin yapmış
olduğu hizmetleri ve kültürel etkinlikleri il dışından gelen hemşerilerimiz ile ilimizde yaşayan vatandaşlarımıza
izletmek amacı ile ilimiz öğretmenevi önünde sinevizyon sisteminin kurulması,kiralalanması işi ücret ödemesi
Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.

Kutlu Doğum Haftası çerçevesinde Atatürk Stadyumu'nda halkımıza iyi vakit geçirtebilmek için Murat
GÖĞEBAKAN'ın konserinin düzenlenmesi ve ücretinin ödenmesi Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.
İlimize görevli olarak ziyarete gelen Halk Oyunları Federasyonu yetkili ve temsilcilerine yemek yedirilmesi
Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.

İlimizin eğitim öğretim faaliyetleride katkıda bulunmak,okul mezunlarını buluşturarak sosyal ve kültürel
hayatı zenginleştirmek maksadıyla; şehrimizde hizmet veren ELİMDER Derneği ve Belediyemizin ortaklaşa
düzenlediği “4.Geleneksel Pilav Günü” nedeni ile il dışından gelen sanatçıların geliş-dönüş uçak biletleri,konaklama
ve yemek ücretleri Müdürlüğümüz tarafından karşılanmıştır.

Elazığ İstiklal İlköğretim Okulu'nun davetlisi olarak ülkeler arası kültür değişimi ve koruması konulu projesi
kapsamında Polonya,Portekiz ve Romanya ülkelerinden gelen çalışma grubuna yemek yedirilmesi Müdürlüğümüz
tarafından yapılmıştır.

İlimizin tanıtımı açısından şehrimize gelen Avrupa Elazığlılar Derneği Heyeti'nin misafirlikleri süresi
içerisindeki yemek,konaklama ücreti ve hediyelik pestil,orcik,orcikli şeker,çedene kahvesi alımı Müdürlüğümüz
tarafından yapılmıştır.

08/05/2008 Tarihinde Kütahya/Simav ilçesinde ve 10/05/2008 tarihinde Ankara İlinde organize edilen
Elazığ'lılar gecesine Belediyemiz Harput Musiki Korosu ve Folklör Ekibi görevlendirimiş,Elazığ'ımızın
kültürünü,folklörünü ve musikisini en güzel şekilde icra etmişlerdir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (a) bendi gereğince ; İlimizin sosyal,kültürel,tarihi yapısını
araştırmalarla ortaya koyan eserleri değişik kategorilerdeki yarışmalarda derece alan öğrencilerimize,ilimiz
okullarına hediye etmek,kültürümüzün ve geleneklerimizin hem bu nesile hemde gelecek nesile aktarılması ve Elazığ
Valiliğimizin başlatmış olduğu “Elazığ Okuyor” kampanyasına katkı sağlamak amacı ile 2200 adet “Belekgazi
Resimli Hikaye Dergisi”nin alımı ve ücret ödemesi Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.

9-11/05/2008 Tarihinde düzenlenen Kütahya/Simav 13.Uluslararası Şairler Şölenine Elazığ'lı şair ve
yazarlarımızın katılabilmeleri için ulaşım giderleri (Minibüs) Müdürlüğümüz tarafından karşılanmıştır.
Şair Fethi GEMUHLUOĞLU'nun 30. ölüm yıdönümünün anılması nedeni ile il dışından gelen misafirlerin
yemek ücretleri Müdürlüğümüz tarafından karşılanmıştır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 60. maddesinin (k) ve (n) bendi gereğince; 25/06/2008 Tarihinde Hilalkent
Mahallesinde bulunan Hilalkent Su deposu'nun açılış töreni için ses düzeni,oturma platformu,konuşma
platformu,protokol koltuğu,plastik sandalye,süsleme,havai fişek,organizasyon kiralama işi ve halkımıza açılışta
dağıtılmak üzere 500 adet dondurmanın alımı ücret ödemesi Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.

26.ncısı kutlanılan Gençlik Haftası Kutlamaları nedeni ile 19/05/2008 tarihinde Halkımıza verilen konserin
organizasyon (Ses sistemi,Işık sistemi,Sahne sistemi,Trans sistemi,Havai fişek vb.) bedeli Müdürlüğümüz tarafından
karşılanmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (a) ve (b) bendi gereğince ; İlimizin sosyal,kültürel,tarihi
yapısını araştırmalarla ortaya koyan eserleri değişik kategorilerdeki yarışmalarda derece alan öğrencilerimize,ilimiz
okullarına hediye etmek,kültürümüzün ve geleneklerimizin hem bu nesile hemde gelecek nesile aktarılması ve Elazığ
Valiliğimizin başlatmış olduğu “Elazığ Okuyor” kampanyasına katkı sağlamak amacı ile 2000 adet “Elazığ Kabare
Mahalli Parodiler Kitabı”nın alımı ve ücret ödemesi Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.

26.ncısı kutlanılan Gençlik Haftası Kutlamaları nedeni ile 19/05/2008 tarihinde Halkımıza konser vermek için
il dışından gelen sanatçının ücreti,geliş-dönüş uçak biletlerinin alınması,yemek ve konaklama ücreti Müdürlüğümüz
tarafından karşılanmıştır.
26.ncısı kutlanılan Gençlik Haftası Kutlamaları nedeni ile verilen konserde güvenliğin kiralanması ve
sağlanması Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (a) ve (b) bendi gereğince ; İlimizde yaşanmış hikayelerle
kültürümüzün,tarihimizin,şehitlerimizin ortak değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak ve Elazığ Valiliği'mizin
başlatmış olduğu “Elazığ Okuyor” kampanyasına kapsamında okul kütüphanelerine bağışlamak,Belediye
Başkanımızın ziyaret edeceği okullardaki öğrencilerimize hediye etmek ve değişik vesilelerle düzenlenen
hikaye,kompozisyon,şiir,spor vb. alanlarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirmek amacı ile 500 adet “Azap
Günlerinde Harput-Yemen-Sarıkamış” adlı kitap alımı ve ücret ödemesi Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.

23/05/2008 Tarihinde Türk Eğitim-Sen Başkanlığı tarafından bir grup öğrenciyi, aileleri ve eğitim çalışanları
ile birlikte Kültürel ve Sosyal amaçlı olarak Çanakkale İline gidiş-dönüşleri için ulaşım giderleri (Otobüs)
Müdürlüğümüz tarafından karşılanmıştır.

105

106

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

19/07/2008 Tarihinde Yaz Şenlikleri kapsamında halkımıza müzik ziyafeti yaşatmak üzere Niran ÜNSAL ve
Ekibinin konseri ücreti,uçak biletleri,konaklamaları,yemekleri,hediyeleri,konser için ses düzeninin vb. malzemelerinin
kiralanması,55 kişilik güvenliğinin kiralanması ve sağlanması,halkımıza konser alanında dağıtılmak üzere 3250 adet
dondurma, 3250 adet pet su alımı ve ücretlerinin ödenmesi Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.
5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (a) ve (b) bendi ile 4734 sayılı K.İ.K. 22/b maddesi gereğince ;
İlimizin nadir güzelliklerinden biri olan Hazar Gölü (Batık Kent)'in tarihini ve turistik açıdan önemini hem bu nesile
hemde gelecek kuşaklara aktarmak ve Elazığ Valiliği'mizin başlatmış olduğu “Elazığ Okuyor” kampanyası kapsamında
okul kütüphanelerine bağışlamak,Belediye Başkanımızın ziyaret edeceği okullardaki öğrencilerimize hediye etmek ve
değişik vesilelerle düzenlenen hikaye,kompozisyon,şiir,spor vb. alanlarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirmek
amacı ile 500 adet “Batık Kent” adlı kitabın alımı ve ücret ödemesi Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.

2008 FAALİYET RAPORU

07/07/2008 Tarihinde Hürriyet Treni'nin etkinliği çerçevesinde ilimize gelen misafirlere ilimizi tanıtmak
amacı ile otobüs kiralama,hediyelik alımı ve kaldıkları süre içerisinde yemek yedirilmesi ve ücretlerinin ödenmesi
Müdürlüğümüz tarafından karşılanmıştır.

2008 FAALİYET RAPORU

12/07/2008 Tarihinde Yaz şenlikleri kapsamında Viroloji Parkında halkımıza müzik ziyafeti verilmesi
işi,şenlik nedeni ile ses düzeni,süsleme,havai fişek,organizasyon kiralama işi,halkımıza dağıtılmak üzere 2000 adet
dondurma alımı işlerinin ücretlerinin ödenmesi Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.
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5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (a) ve (b) bendi ile 4734 sayılı K.İ.K. 22/b maddesi gereğince
;Elazığ'ımızın geçmişten geleceğe gelişme yönündeki süreci anlatan kitabı gelecek kuşaklara aktarmak ve Elazığ
Valiliği'mizin başlatmış olduğu “Elazığ Okuyor” kampanyası kapsamında okul kütüphanelerine bağışlamak,Belediye
Başkanımızın ziyaret edeceği okullardaki öğrencilerimize hediye etmek ve değişik vesilelerle düzenlenen
hikaye,kompozisyon,şiir,spor vb. alanlarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirmek amacı ile 500 adet “Tarık
TAHİROĞLU'nun Hatıralarıyla ELAZİZ'DEN ELAZIĞ'A” adlı kitabın alımı ve ücret ödemesi Müdürlüğümüz
tarafından yapılmıştır.

Yaz Şenlikleri sünnet şöleni kapsamında ilimizdeki fakir ve yardıma muhtaç aileleri çocuklarının sünnet
yaptırımı ile Ayakkabı 250 çift,Asa 250 adet,Pantolon 250 adet,Gömlek 250 adet,Yelek 250 adet,Papyon 250
adet,Şapka 250 adet,Pelerin 250 adet,Maşallah 250 adet sünnet takımı alımı,300 adet kol saati alımı ve ücretinin
ödenmesi Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.
5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (a) ve (b) bendi ile 4734 sayılı K.İ.K. 22/b maddesi
gereğince ; Harput kültürünün önemli din alimlerinden olan Hacı HULİSİ EFENDİ'nin 22.ölüm yıldönümü nedeni
ile 2000 adet özel sayılı Başkan Dergisinin alımı ve ücretinin ödenmesi işi Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.
17/08/2008 Tarihinde Yaz Şenlikleri kapsamında halkımıza müzik ziyafeti yaşatmak üzere sanatçı Ceylan
ve Ekibinin konseri ücreti,uçak biletleri,konaklamaları,yemekleri,hediyeleri,konser için ses düzeninin vb.
malzemelerinin kiralanması,90 kişilik güvenliğinin kiralanması ve sağlanması,halkımıza konser alanında dağıtılmak
üzere 1200 adet dondurma, 1200 adet pet su,1200 adet meyve suyu,120 Kg kuru pasta alımı ve ücretlerinin ödenmesi
Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.
5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (a) ve (b) bendi ile 4734 sayılı K.İ.K. 22/b maddesi
gereğince Türk kültürünü ve Kırgız kültürünü en güzel şekilde harmanlayarak anlatan ,geçtiğimiz aylarda hayata
veda eden,yüzyılın yazarı kabul edilen,çarpıcı eserleriyle dünyaca ünlü Cengiz AYTMATOV için özel sayılı dergiyi
hem bu nesile hemde gelecek kuşaklara aktarmak ve Elazığ Valiliği'mizin başlatmış olduğu “Elazığ Okuyor”
kampanyası kapsamında okul kütüphanelerine bağışlamak,Belediye Başkanımızın ziyaret edeceği okullardaki
öğrencilerimize hediye etmek ve değişik vesilelerle düzenlenen hikaye,kompozisyon,şiir,spor vb. alanlarda dereceye
giren öğrencileri ödüllendirmek amacı ile 2000 adet Cengiz AYTMATOV'u anlatan Türk Edebiyatı Dergisinin alımı
ve ücretinin ödenmesi Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.
5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (a) ve (b) bendi ile 4734 sayılı K.İ.K. 22/b maddesi
gereğince; Sayın Belediye Başkanımız M.Süleyman SELMANOĞLU'nun 4 yıllık görev süresince ve bu süre
içerisindeki icraatlarının artılarını ve eksilerini halkımıza ve kamuoyuna duyurmak amacı ile 1200 adet “Bakış
Dergisi”nin alımı ve ücretinin ödenmesi Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.
23/08/2008 Tarihinde Yaz Şenlikleri kapsamında halkımıza müzik ziyafeti yaşatmak üzere sanatçı Oktay
GÜRTÜRK ve Ekibinin konseri ücreti,uçak biletleri,konaklamaları,yemekleri,hediyeleri,konser için ses düzeninin
vb. malzemelerinin kiralanması,85 kişilik güvenliğinin kiralanması ve sağlanması ücretlerinin ödenmesi
Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (a) ve (b) bendi ile 4734 Sayılı K.İ.K. 22/b maddesi gereğince
; Elazığ/Harput sevgisinin derlendiği “Şiir Şiir Elazığ” adlı şiir kitabını gelecek kuşaklara aktarmak ve Elazığ
Valiliği'mizin başlatmış olduğu “Elazığ Okuyor” kampanyası kapsamında okul kütüphanelerine bağışlamak,Belediye
Başkanımızın ziyaret edeceği okullardaki öğrencilerimize hediye etmek ve değişik vesilelerle düzenlenen
hikaye,kompozisyon,şiir,spor vb. alanlarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirmek amacı ile 500 adet “Şiir Şiir
Elazığ” adlı şiir kitabının alımı ve ücret ödemesi Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.

30 Ağustos Zafer Bayramında kullanılmak üzere 3020 adet Türk Bayrağı alımı ve ücretinin ödenmesi
Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.
30/08/2008 Tarihinde Yaz Şenlikleri kapsamında halkımıza müzik ziyafeti yaşatmak üzere Hakan ALTUN
ve Ekibinin konseri ücreti,uçak biletleri,konaklamaları,yemekleri,hediyeleri,konser için ses düzeninin vb.
malzemelerinin kiralanması,120 kişilik güvenliğinin kiralanması ve sağlanması ve ücretlerinin ödenmesi
Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.

25/07/2008 Tarihinde Yaz şenlikleri kapsamında Viroloji Parkında halkımıza müzik ziyafeti verilmesi
işi,şenlik nedeni ile ses düzeni,süsleme,havai fişek,organizasyon kiralama işi,halkımıza dağıtılmak üzere 2000 adet
dondurma,2000 adet pet su alımı işlerinin ücretlerinin ödenmesi Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (a) ve (b) bendi ile 4734 Sayılı K.İ.K. 22/b maddesi
gereğince ; Elazığ'la ilgili veya Elazığ'lı hemşehrilerimizin başından geçen unutamadıkları anıları ,gelecek kuşaklara
aktarmak ve Elazığ Valiliği'mizin başlatmış olduğu “Elazığ Okuyor” kampanyası kapsamında okul kütüphanelerine
bağışlamak,Belediye Başkanımızın ziyaret edeceği okullardaki öğrencilerimize hediye etmek ve değişik vesilelerle
düzenlenen hikaye,kompozisyon,şiir,spor vb. alanlarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirmek amacı ile 1350
adet “Anılardaki Elazığ” adlı kitabın alımı ve ücret ödemesi Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.

02/08/2008 Tarihinde Yaz Şenlikleri kapsamında halkımıza müzik ziyafeti yaşatmak üzere Yağız ve Ekibinin
konseri ücreti,uçak biletleri,konaklamaları,yemekleri,hediyeleri,konser için ses düzeninin vb. malzemelerinin
kiralanması,60 kişilik güvenliğinin kiralanması ve sağlanması,halkımıza konser alanında dağıtılmak üzere 3250 adet
dondurma, 3200 adet pet su alımı ve ücretlerinin ödenmesi Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.
09/08/2008 Tarihinde Yaz Şenlikleri kapsamında halkımıza müzik ziyafeti yaşatmak üzere sanatçı Esat
K A B A K L I i l e s a n a t ç ı Vo l k a n B E K T A Ş v e E k i b i n i n k o n s e r i ü c r e t i , u ç a k
biletleri,konaklamaları,yemekleri,hediyeleri,konser için ses düzeninin vb. malzemelerinin kiralanması,50 kişilik
güvenliğinin kiralanması ve sağlanması,halkımıza konser alanında dağıtılmak üzere 3250 adet dondurma, 3200 adet pet
su alımı ve ücretlerinin ödenmesi Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (a) ve (b) bendi ile 4734 Sayılı K.İ.K. 22/b maddesi gereğince ;
Elazığ/Harput türkülerinin öykülerini gelecek kuşaklara aktarmak ve Elazığ Valiliği'mizin başlatmış olduğu
“Elazığ Okuyor” kampanyası kapsamında okul kütüphanelerine bağışlamak,Belediye Başkanımızın ziyaret
edeceği okullardaki öğrencilerimize hediye etmek ve değişik vesilelerle düzenlenen hikaye,kompozisyon,şiir,spor
vb. alanlarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirmek amacı ile 1300 adet “Türkülerimiz Öykülerimiz” adlı
şiir kitabının alımı ve ücret ödemesi Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır

09/08/2008 Tarihinde MÜSİAD Genel İdare Kurul (GİK) Toplantısı için ses düzeni,ışık sistemi,ön trans
sistemi,sinevizyon perdesi,ensülmen projeksiyon cihazı,leptop bilgisayar kiralama ve ücretinin ödenmesi
Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.
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2008 FAALİYET RAPORU

5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (a) ve (b) bendi ile 4734 Sayılı K.İ.K. 22/b maddesi gereğince ;
Ulu önder M.Kemal ATATÜRK'ün ilimize gelişini anlatan kitabı hem bu nesile hemde gelecek kuşaklara aktarmak ve
Elazığ Valiliği'mizin başlatmış olduğu “Elazığ Okuyor” kampanyası kapsamında okul kütüphanelerine
bağışlamak,Belediye Başkanımızın ziyaret edeceği okullardaki öğrencilerimize hediye etmek ve değişik vesilelerle
düzenlenen hikaye,kompozisyon,şiir,spor vb. alanlarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirmek amacı ile 500 adet
“Atatürk Elazığ'da” adlı kitabın alımı ve ücret ödemesi Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.

2008 FAALİYET RAPORU

5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (a) ve (b) bendi ile 4734 Sayılı K.İ.K. 22/b maddesi gereğince ;
Güzel Elazığ'ımızın zengin tarihi yanında espiri ve fıkra yönündende zenginliğini gelecek kuşaklara aktarmak ve Elazığ
Valiliği'mizin başlatmış olduğu “Elazığ Okuyor” kampanyası kapsamında okul kütüphanelerine bağışlamak,Belediye
Başkanımızın ziyaret edeceği okullardaki öğrencilerimize hediye etmek ve değişik vesilelerle düzenlenen
hikaye,kompozisyon,şiir,spor vb. alanlarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirmek amacı ile 1000 adet “Elazığ
Fıkraları” adlı kitabın alımı ve ücret ödemesi Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.
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Belediyemizce ortaöğretim,lise ve Elazığ Valiliği'mizin başlatmış olduğu “Elazığ Okuyor” kampanyası
kapsamında,Belediye Başkanımızın ziyaret ettiği okullarda öğrencilerimize hediye etmek amacı ile “Elektronik
Eğitim Seti”nin alımı ve bedelinin ödenmesi Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.
19-20/12/2008 Tarihlerinde Elazığ Buluşuyor çerçevesinde ilimizden ve il dışından gelen misafirler için
otobüs temini,konaklama ve yemek yedirilmesi ve bedellerinin ödenmesi Müdürlüğümüz tarafından karşılanmıştır.
Engelliler Haftası nedeni ile omurilik felci ve engelli vatandaşlarımıza yemek yedirilmesi ve konuşma
yapılan salonun kiralanması işi Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.
24/12/2008 Tarihinde Kıbrıs Şehitleri Anıtı açılışı nedeni ile organizasyon kiralama işi ve bedelinin
ödenmesi Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.
6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Müdürlüğümüz yönetim ve iç kontrol sistemine bulunduğu üzere 5018 mali yönetim kanununun 5. kısmında
iç kontrol sistemi ile gerekli uygulamalar açıklanmıştır.Müdürlüğümüzün bu uygulamaları göz önüne alarak iş ve
işlemlerimizde kurallara riayet etmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (a) ve (b) bendi ile 4734 Sayılı K.İ.K. 22/b maddesi gereğince ;
Köğanklı Hafız Mustafa SÜER'in biyografisini anlatan kitabı hem bu nesile hemde gelecek kuşaklara aktarmak ve
Elazığ Valiliği'mizin başlatmış olduğu “Elazığ Okuyor” kampanyası kapsamında okul kütüphanelerine
bağışlamak,Belediye Başkanımızın ziyaret edeceği okullardaki öğrencilerimize hediye etmek ve değişik vesilelerle
düzenlenen hikaye,kompozisyon,şiir,spor vb. alanlarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirmek amacı ile 700 adet
“Köğanklı Hafız Mustafa SÜER” adlı kitabın alımı ve ücret ödemesi Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.

II-AMAÇ ve HEDEFLER
A- Müdürlüğümüzün Amaç ve Hedefleri
Sosyal Hizmetler kapsamında bilimsel anket çalışmaları yapılarak,ihtiyaç sahipleri insanları sınıflandırarak
(yakıt,gıda,giyim,eğitim,para) verileri depolamak,ihtiyaçları hızlı ve adil bir şekilde dağıtmak.
Kaybolmaya yüz tutmuş kültürel değerlerimizi,Fırat Üniversitesi iş birliği ile içerisine girerek,kültürel
değerlerimize sahip çıkarak bu önemli değerlerimizi halkın bilgisine sunmak.
Yeknesak bir yapıya sahip olmayan kültürel faaliyetlerimizi;müzik,folklör,giyim,yazılı eserler vb.Belediye çatısı
altında toplayarak,kayıtlar altına alınıp derlenerek halkın beğenisine sunmak.
Düşkünler Yurdu'nu yeniden yapılandırarak modern bir yapıya kavuşturulup ihtiyaç sahibi insanlarımızın
hizmetine sunmak.
İl kültürümüzün dejenerasyonuna yol açan unsurları (dilencilik,tablacılık,kahvehaneler vb.) ortadan kaldıracak
programlar geliştirmek.
Belediye olarak fakir gençlerimizin istifade edebileceği,ücretsiz internet ofisi açarak bir ilke daha imza atarak
interneti çocuklarımızla buluşturmak.

18/10/2008 Tarihinde ilimize gelen Sayın Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın mehteran takımıyla
karşılanması ve gelişi ile ilgili organizasyon kiralama ücretinin ödenmesi Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmiştir.
İlimizin tanıtımı açısından şehrimize gelen Avrupa Elazığlılar Derneği Heyeti'nin misafirlikleri süresi
içerisindeki yemek bedelleri Müdürlüğümüz tarafından karşılanmıştır.
2-3/11/2008 Tarihlerinde 2.Elazığ Şebap Güvercin Festivali nedeni ile il dışından ilimize gelen misafirlerin
yemek bedelleri Müdürlüğümüz tarafından karşılanmıştır.
6-7-8/11/2008 Tarihleri arasında 16.Hazar Şiir Akşamları nedeni ile il dışından ilimize gelen misafirlerin yemek
bedelleri,konaklamaları ve sokak açılışı nedeni ile organizasyon kiralama bedelleri Müdürlüğümüz tarafından
karşılanmıştır.
Harput kültürünü koruma ve geliştirme ile ilgili konuların ortaya koyulduğu yazıların yayımı,tanıtımı yapılarak
halkımıza dağıtılmak,gelecek kuşaklara aktarmak ve bilgilendirmek amacı ile “Bakış” adlı derginin alımı
Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.

Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü'nün politikası müdürlük olarak şehrimizin kültürel faaliyetlerini
etkinliklerini ve sehrimizin tarihini tanıtmaktır

17/11/2008 Tarihinde Ulu Önder Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 71.yıl dönümü il kutlama programı nedeni ile
davetiyelerin,kokartların yaptırılması ve organizasyon kiralama bedelinin ödenmesi Müdürlüğümüz tarafından
yapılmıştır.

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

A-Mali Bilgiler
1-Bütçe Uygulama Sonuçları

Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin korunması ve daha verimli hale getirilerek kent bilincinin
oluşması,Belediyeye ait ve hizmet amaçlı üretilen taşınır ve taşınmaz kamu malının kültürel değerlerinin korunması
amacı ile yerel Tv'lerden Kanal 23 ile Kanal E televizyonlarına “uyarıcı,bilgilendirici” konulu fragman'ın yayınlanması
işi ve reklam bedellerinin ödenmesi Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.
24 Kasım 2008 Öğretmenler Günün nedeni ile Ankara iline Anıtkabiri ziyaret etmek amacı ile
öğretmenlerimize gidiş-dönüşleri için otobüs kiralanması ve bedelinin ödenmesi Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.
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KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kodları (1.Düzey)

01-Personel Giderleri
02-SGK Devlet Primi Giderleri
03-Mal ve Hizmet Alım Gider.
04-Faiz Giderleri
05-Cari Transferler
06-Sermaye Giderleri
07-Sermaye Transferleri
08-Borç Verme
09-Yedek Ödenekler
Bütçe Ödeneği Toplamı
Transfer Edilecek Ödenekler
Genel Toplam

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Gerçekleştirme
2007
2008
73.348.15
126.809.30
10.390.91
16.429.45
647.377.47
1.023.723.10
0.00
0.00
17.403.75
14.698.16
1.672.06
2.581.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
750.192.34
1.184.241.85

Tahmin
2009
135.500.00
23.000.00
1.323.250.00
0.00
63.000.00
42.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.586.750.00

2010
137.126.00
23.276.00
1.339.129.00
0.00
63.756.00
42.504.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.605.791.00

2011
138.771.51
23.555.31
1.355.198.50
0.00
64.521.07
43.014.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.625.060.44

2008 FAALİYET RAPORU

Harcama Birimi Adı

2008 FAALİYET RAPORU

ELAZIĞ BELEDİYESİ

İdare adı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

B-Performans Bilgileri
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
Mali yıl içinde müdürlüğümüz,214 adet ödeme evrağı düzenlemiş,2009 performans programı hazırlamış,2007 mali
yılı faaliyet raporu çalışmalarını yapmış,incelenmek üzere ilgili makamlara ulaştırılmıştır.

2-Performans Sonuçları Değerlendirilmesi
Belediyemiz meclisinin almış olduğu müdürlüğümüz yönetmeliğinde belirtilen görev yetki ve sorumlulukları
kanunlar çerçevesinde en iyi şekilde yapmaya çalışmış,diğer müdürlüklerle bilgi alışverişinde bulunmuş,eğitici
seminerlere katılarak performansını en üst seviyeye çıkarmaya çalışmıştır.

IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-Üstünlükler
Müdürlüğümüz personeliyle, araç ve gereçlerle, iyi bir çalışma ortamıyla,kendi mevzuatını ilgilendiren konularda
eğitim alarak verimliliğinin en üst limitine çıkmasını üstünlük olarak görmektedir.

B-Zayıflıklar
Müdürlüğümüzün zayıflıkları bulunmamakla birlikte belediyemiz yönetimine bize sundukları rahat çalışma
ortamından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam

1.563.675.81
0.00
0.00
0.00
1.563.675.81

1.433.300.00
0.00
0.00
0.00
1.433.300.00

1.586.750.00
0.00
0.00
0.00
1.586.750.00

1.605.791.00
0.00
0.00
0.00
1.605.791.00

1.625.060.44
0.00
0.00
0.00
1.625.060.44

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde: Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan
ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili,ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve
mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama
birimimizde süreç kotrolününün etkin olarak uyguladığını bildiririm.Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip
olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporlarıile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki
hususlara dayanmaktadır.Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim.

17%
HARCANAN ÖDENEK

Mustafa AYIK
Kültür ve Sos.İşl.Müdür V.

İPTAL EDİLEN ÖDENEK
83%

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:
Müdürlüğümüz bütçesine faaliyet dönemi içerisinde Mali yıl ödeneği olarak 1.433.300.00 TL.ödenek konulmuş
olup,yıl içerisinde 1.184.241.85 TL'si harcanmış,geri kalan 249.058.15 TL'lik ödenek iptal edilmiştir.

3-Mali Denetim Sonuçları:
Müdürlüğümüz 2008 mali yılı içerisinde yapmış olduğu ödeme evraklarını ve taşınır mal işlem fişlerini düzenli
olarak yapmış denetlenmek üzere gerekli şekilde dosyalanıp arşivlemiştir.
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2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU
SUNUŞ
Yeşil alanları kurarken gerekli bitkisel materyali temin etmek,mevcut yeşil alan ve çocuk parklarının
bakımını ve iyileştirilmesini yaparak korumak,yeni yeşil alanlar tanzim etmek için projeler geliştirmek,serada
üretime yönelik faaliyetlerde bulunmak, park ve yeşil alanların bakımı; çim alanlarının sulanması, mevsimlik çiçek,
ağaç ve çalı fidanlarının dikimi, gübreleme, ilaçlama, çim biçme, ağaçların budanması, sert zeminlerin ıslahı,yabancı
otların temizliği,ayrıca yaya yürüyüş alanları tanzim etmek ve şehrin estetiği için süsleyici malzemeler uygulamak
müdürlüğümüz görev ve sorumlulukları arasındadır.

2008 FAALİYET RAPORU

T.C
ELAZIĞ BELEDİYESİ
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

2008 FAALİYET RAPORU

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

2-Örgüt Yapısı :
BELEDİYE BAŞKANI
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Ziraat işleri servisi

inşaat işleri servisi

idari işler servisi

3-Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar:
Müdürlüğümüz binasında 8 adet bilgisayar bulunmaktadır.Ayrıca yine müdürlüğümüz bünyesinde 6 adet
kamyon,8 adet traktör 1 adet kepçe mevcut olup çalıştırılmaktadır

I-GENEL BİLGİLER

4-İnsan Kaynakları :

A-MİSYONUMUZ:

Müdürlüğümüzde 3 memur, 1 sözleşmeli memur 12 kadrolu işçi olmak üzere toplam 16 personel hizmet
vermektedir.

Misyonumuz,tüm çalışanlarıyla birlikte çevreci,katılımcı,insan odaklı,güvenilir,hesap verebilir,şeffaf ve adil
bir yönetim anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunarak,kentin değişimine yön verip halkın yaşam
standardını yükseltmek.

ÇALIŞANLARIN KADROLARA GÖRE DAĞILIMI

-VİZYONUMUZ:
Vizyonumuz,ekonomisi güçlü,kültürel değerleri canlı,çevreye duyarlı,yaşayanların memnun,görenlerin
yaşamak istediği ve sürdürülebilir gelişmenin sağlandığı sağlıklı çağdaş bir kent oluşturmak.

İŞÇİ %75 ,MEMUR%25

PERSONELİN EĞİTİM DURUMU

B-Yetki,Görev Ve Sorumluluklar:

LİSANS:%25 LİSE %75

Belediye sınırları içerisindeki yeşil alanlarda projelendirme çalışmaları yapılarak yeni alanlar teşkil
etmek,ağaçlık , koruluk ve orman alanları teşkil etmek,regrasyon alanları oluşturmak ,Park bahçe ve dinlenme
alanları oluşturmak ,Gezinti ve seyir alanları oluşturmak,Yürüyüş ve koşu alanları oluşturmak,Spor ve sağlıklı
yaşam alanları oluşturmak ,Çocuk ve oyun parkları oluşturmak,Orta refüj ve kavşaklarda düzenleme yapmak,Çevre
düzenlemesi yapılan alanlar için bitkisel materyal yetiştirmek ve temin etmek,Mevcut yeşil alanlarınbakım,koruma
ve sulamalarını yapmak müdürlüğümüzün başlıca görevleri arasındadır.

5-Sunulan Hizmetler :
1-ULUKENT MAHALLESİ İHLASLI SOKAK PARK
2-KIRKLAR MAHALLESİ PARK
3-YUNUS EMRE BULVARI KAPALI SOKAK
4-CUMHURİYET MAHALLESİ POLATLAR CAMİİ ALTI PARK
5-SÜRSÜRÜ MAHALLESİ KAVAKLI SOKAK PARK
6-İZZETPAŞA MAH. KUBBELİ CAMİİ ALTI (0-6 YAŞ OYUN ALANI)
7-İZZETPAŞA MAH. KUBBELİ CAMİİ ÜSTÜ CAMİİ SOKAK PARK
8-CUMHURİYET MAH. HAZAR SOKAK PARK
9-A.PAŞA MAH. NURULLAH CAMİİ KARŞISI SU DEPOSU YERİ
10-MUSTAFA PAŞA MAH. İTFAİYE KAVŞAĞI
11-GÜMÜŞKAVAK MAH. PARK
12-A.PAŞA HARPUT ANAOKULU BAHÇESİ ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PİSTİ
13-KIRKLAR MAH. 42. SOKAK PARK
14-RÜSTEMPAŞA MAH. YÜCEL İLKÖĞRETİM OKULU ÜSTÜ PARK
15-SÜRSÜRÜ MAH. BİRLİK SOKAK BÜYÜK PARK
16-SÜRSÜRÜ MAH. MİTHATPAŞA BULVARI ANAOKULU YANI

C-İdareye İlişkin Bilgiler
1-Fiziksel Yapı:
Müdürlüğümüz binasında toplam 5 adet oda bulunmaktadır.Ayrıca sera alanımız içerisinde tek katlı iki odalı
idare binamız mevcut olup müdürlüğümüze ait 1 adette depo bulunmaktadır..
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2008 FAALİYET RAPORU

17-SÜRSÜRÜ MAH. MİTHATPAŞA BULVARI HALK EĞİTİM YANI PARK
18-BEYZADE EFENDİ BULVARI BİM MAĞAZASI ALTI PARK
19-SALİBABA MAH. PARK
20-ÇATALÇEŞME MAH. PARK
21-İŞGEM
22-SÜRSÜRÜ MAH. MİTHATPAŞA BULVARI PARK
23-KARŞIYAKA MAH. BELEDİYE LOJMANLARI ÖNÜ
24-DOĞUKENT MAH. MUSTAFA TEMİZER CAD. YOL BOYU
25-DOĞUKENT MAH. 75.YIL LİSESİ YANI PARK
26-HİLALKENT MAH. BÜYÜK PARK
27-BOTANİK PARK
28-YEŞİLKENT PARK
29-ORMAN İŞLETME ARASI
30-İSTASYON CADDESİ ORTA REFÜJ
31-ÇİFTLİK GÜBRESİ ALIMI
32-ÇALI GURUBU BİTKİ ALAIMI İŞİ
-Ağaç alımı 07.03.2008
-Çalı gurubu 14.04.2008
-Çalı gurubu 28.11.2008
-Ağaç gurubu 01.12.2008
33-BELEDİYEMİZE AİT YEŞİL ALAN,PARK VE AĞAÇLANDIRMA SAHALARININ SULANMASI VE
BAKIMI HİZMET ALIMI
34-KAUÇUK KİLİTLİ PARKE VE YAPIŞTIRICI ALIMI İŞİ
35-ARAÇ KİRALAMA İŞİ
36-MALATYA YOLU ORTA REFÜJDE OTOMOTİK SULAMA YAPIMI İŞİ
37-SULAMA VE BAKIM HİZMET İŞİ
38 AĞAÇ ALIMI İŞİ
39-DOĞU VE BATI ÇEVRE YOLUNDA OTOMOTİK SULAMA İŞİ

2008 FAALİYET RAPORU

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-Mali Bilgiler:
1-Bütçe Uygulama Sonuçları
İdare Adı

ELAZIĞ BELEDİYESİ

Harcama Birimi Adı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kodlar (1.Düzey)

Gerçekleşme
2007
2008

01-Personel Giderleri

692.422,43

1.283.363,37

1.517.000,00

1.535.204,00

1.553.626,44

02-SGK Devlet Primi Giderleri

110.465,01

221.685,31

224.000,00

226.688,00

229.408,26

2.050.888,30

2.123.158,12

3.818.000,00

3.863.816,00

3.910.181,80

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04-Faiz Giderleri
05-Cari Transferler
06-Sermaye Giderleri

6-Yönetim Ve İç Kontrol Sistemi

II-AMAÇ VE HEDEFLER:
A-Müdürlüğümüzün Temel Amaç Ve Hedefleri:
Çağdaş bir kentsel tasarım anlayışı ve peyzaj mimarlığı ilkeleri doğrultusunda yeşil alan tarım ve
uygulamalarının yapılarak kentin yaşanabilirliğini ve kentlinin yaşam kalitesini artırmak.

-

-

Tahmin
2010

-

2011

-

14.109,49

12.225,50

20.000,00

20.240,00

20.482,88

2.899.355,50

4.116.453,63

6.000.000,00

6.072.000,00

6.144.864,00

07-Sermaye Transferleri

-

-

-

-

-

08-Borç Verme

-

-

-

-

-

Bütçe Ödeneği Toplamı

-

-

-

-

-

Transfer Edilecek Ödenekler

-

-

-

-

-

Genel Toplam

Müdürlüğümüz iç denetim ve kontrol 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanununun
55,56,57,58,59,60. maddelerine riayet ederek harcamalarını verimli bir şekilde kullanarak ve denetleyerek
uygulamaktadır.

-

2009

5.767.240,73

7.756.885,93

11.579.000,00

11.717.948,00

11.858.563,38

Bütçe Ödeneği

12.594.354,72

Döner Sermaye

-

-

-

-

-

Diğer Yurt İçi Kaynaklar

-

-

-

-

-

Yurt Dışı Kaynaklar

-

-

-

-

-

Genel Toplam

12.594.354,72

9.086.700,00

9.086.700,00

11.579.000,00

11.579.000,00

11.717.948,00

11.717.948,00

11.858.563,38

11.858.563,38

B-Temel Politikalar Ve Öncelikler:
İnsanlarımızın yeşil alan ve parklara ,yarınlarımız olan çocuklarımızın oyun alanlarına, tüm insanlığın
temiz ve düzenli bir çevreye özleminin arttığı bir dönemde park ve bahçe,çocuk bahçesi,spor alanları,yaya yürüyüş
ve koşu yolları ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri tespit edip projelendirmek temel politikamız olacak tüm bu
projeleri hayata geçirmek faaliyetlerimizde öncelik arz edecektir.

HARCANAN ÖDENEK:%85

İPTAL EDİLEN ÖDENEK :%15

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Müdürlüğümüz bütçesine faaliyet dönemi içerisinde Mali yıl ödeneği olarak 9,086,700,00 TL ödenek
konulmuş olup, yıl içerisinde 7,756,885,93 TL'si harcanmış, geri kalan 1,329,814,07 TL'lik ödenek iptal edilmiştir.
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Müdürlüğümüze ait ödeme evrakları meclis bütçe komisyonu tarafından yapılan kontrolden sonra
arşivlenmiştir.

B-Performans Bilgileri
1-Faaliyet Ve Proje Bilgileri
Müdürlüğümüz 2008 yılı içerisinde bazı park ve yeşil alanların projelendirilmesini yaparak hizmete
sunmuştur.2008 yılı içerisinde toplam 33 adet park ve bunun yanı sıra orta refüjlerde ve üçgen alanlarda çim alanı ve
bitkilendirme çalışmaları yapılmıştır.

2008 FAALİYET RAPORU

3-Mali Denetim Sonuçları

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

2008 FAALİYET RAPORU

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

1- 45332 m3 dolgu yapıldı.

IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-Üstünlükler
Müdürlüğümüz personeliyle,araç ve gereçleriyle,iyi bir çalışma ortamıyla, kendi mevzuatlarını
ilgilendiren konularda eğitim alarak verimliliğini en üst düzeye çıkarmaktadır.

B-Zayıflık
Müdürlüğümüzün 50 adet personel,6 adet sulama arazözü,1 adet yük kaldırıcı,2 adet damperli kamyon,1
adet küçük eskavatör,1 adet greyder eksikliği vardır.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

2- 90664 m2 tesviye yapıldı.
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde:Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir , tam ve doğru oldugunu
beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcamama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali
kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.Bu güvence,harcama yetkilisi olarak sahip
olduğum bilgi ve değerlendirmeler,iç kontroller,iç denetici raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki
hususlara dayanmaktadır.Burada raporlanmayan,idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim.

3- 12300 m3 hafriyat alındı.
5- Makine ile;71650 m2 çim ekimi yapıldı.
6- 17060 adet ağaç ve 68163 adet süs bitkisi olmak üzere
toplam; 85.223adet ağaç,çalı gurubu ve süs bitkisi dikimi yapıldı.
7- Kışlık çiçek: 68.660 adet, Yazlık çiçek:1000000 adet,
Kasımpatı: 2500 adet ,lale:50000 adet,iris:100000 adet,sümbül:7000 adet ,ters lale:30000 adet olmak üzere toplam:
1.258.160 adet Mevsimlik çiçek üretimi yapılıp şehrimizin muhtelif yerlerine dikimi yapılmıştır.
8- Şehir geneli ve parklarımızda bulunan tüm ağaç ve bitkilerin ilaçlaması (5 tur) yapıldı.

Necmettin ARSLAN
Park ve Bahçeler Müdür V.

9- 78.717 adet ağaç ve bitkinin budaması yapıldı.
10- Toplam 23 Takım çocuk oyun gurubu ve 88 adet fitness kondisyon aleti yeni yapmış olduğumuz parklara
alındı.Önceden var olan oyun guruplarının ise periyodik olarak bakımı yapıldı.
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11- Müdürlüğümüzün rutin olarak bakımını yaptığı toplam yeşil alan miktarı 993.193m2 dir.
Mevcut çim alanımız 600.000 m2 olup yıl içerisinde 4.200.000 m2 lik alanın çim biçimi yapılmaktadır.
12-Müdürlüğümüz 2008 yılı içerisinde toplam :305.230 m2 alan üzerinde 30 adet park alanı yapmıştır

Belediye meclisinin almış olduğu müdürlüğümüz yönetmeliğinde belirtilen görev yetki ve sorumlulukları
kanunlar çerçevesinde yapmaya çalışarak,kentlinin yaşam kalitesini yükseltirken,kentsel çevrenin daha iyi bir görünüm
almasına yardımcı olarak kent halkının fiziksel gereksinimlerine karşılık vermek üzere dinlenme, gezinti,park ve çocuk
oyun alanları ve yeşillendirilmiş alanların çoğalması gibi işlevleri gerçekleştirerek,çalışanlarının eğitici seminerlere
katılımını sağlayıp performansını en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir.
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I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
Misyonumuz, tüm çalışanlarıyla birlikte çevreci, katılımcı, insan odaklı, güvenilir, hesap verebilir, şeffaf ve adil
bir yönetişim anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunarak, kentin değişimine yön verip halkın yaşam
standardını yükseltmek.
Vizyonumuz, ekonomisi güçlü, kültürel değerleri canlı, çevreye duyarlı, teknolojinin tüm araç ve gereçlerinden
faydalanılarak kendine ayrılan bütçeyi tasarruflu kullanan, doğal kaynakları koruyan, ihtiyaç halinde günün her
saatinde ekiplerini organize edebilen, eğitimli ekipler oluşturan, her kesimin beğenisini kazanan, modern ve sağlıklı
bir kent oluşturmak.

Son yıllarda ülkemizdeki nüfus artışı ve buna bağlı olarak sanayi, ticaret, sosyal hizmet ve benzeri alanlarda,
evlerde ve işyerlerinde çeşitli aktiviteler sonucunda üretilen katı atıklar vahşi depo alanlarında depolanmış, gelişigüzel

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

çevreye atılmış buna bağlı olarak çevre kirliliğinin yanında görüntü kirliliği meydana gelmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi a bendinde “ İmar, Su ve Kanalizasyon, Ulaşım gibi Kentsel Alt

İlimiz bulunduğu coğrafi konumu nedeniyle çevre illerden sürekli göç almakta, buna bağlı olarak şehrimizde

Yapı; Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemleri; Çevre ve İnsan Sağlığı, Temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım,

gecekondulaşma oranı artmaktadır. Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda yeni konut alanları, işyerleri ve küçük sanayi

kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma; park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat;

bölgeleri açılmış buna bağlı olarak üretilen katı atık miktarı ve kompozisyonu da sürekli değişmiştir.

turizm ve tanıtım; gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım; nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin
geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000 'i geçen belediyeler, kadınlar

Halkımızın çevre konusunda bilinçsiz ve eğitimsiz olması da dikkate alındığında insanların günlük

ve çocuklar için koruma evleri açar.” denilmektedir.

ihtiyaçlarını gidermek için doğal kaynakları hızla tüketmekte hatta israfa varan bir tablo oluşmaktadır. Bu da meydana

Bu bağlamda;

gelen çevre kirliliğinin önlenmesini ya da kontrol altına alınmasını güçleştirmektedir. Özellikle son zamanlarda çevre

Elazığ Belediyesi sınırları içerisindeki üretilen atıkların toplanması, taşınması, bertarafı ile bulvar, cadde ve

kirliliği boyutlarının global bir sorun olduğu ve Doğal kaynakların tükenmez bir kaynak olmadığının anlaşılmasından

sokakların süpürülmesi ve yıkanmasını sağlamak,

sonra, ilimizde de çevre sorunlarına bakış açısı değişmiş, geri dönüşümlü atıkların tekrar kullanılması yönünde olumlu

·
Temizlik hizmetlerinin özelleştirilmesi kapsamında atık toplama, taşıma ve nihai bertarafı işlemlerini

tepkiler alınmıştır.

taşeron firmalara yaptırmak ve denetlemek,

Müdürlüğümüzce; Belediyemizin sürdürülebilir kalkınma politikası ile uyumlu olarak Entegre Katı Atık

·
Hizmetlerin aksamaması ve hizmet aktivitesinin arttırılması için personellerini hizmet içi eğitime tabi

Yönetimi sistemi oluşturulmuş ve halkın katılımını sağlamak üzere tüm olanaklar seferber edilmiştir. Amacımız; Kent

tutmak,

yaşamını kolaylaştıran, halk ile bütünleşen, her kesim ve kuruluşun beğenisini kazanan, herkesin özlem duyduğu güzel

·
Çevre konusunda eğitim, araştırma yapmak, yaptırmak, desteklemek, halkın çevre bilincini geliştirici her tür

görünümlü yaşanabilir bir kent oluşmasına ve düzenlenmesine katkı sağlamaktır.

girişimde bulunmak. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çeşitli bilgilendirici

Yürütülen tüm çalışmalarda Müdürlüğümüze görüş ve desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın

broşürlerin vatandaşlara ulaştırılmasını sağlamak.

Süleyman SELMANOĞLU ve emeği geçen herkese teşekkür eder saygılar sunarım

·
Tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile hastaneler, okullar, askeri bölgeler, ev, işyerleri ve pazaryerlerinin
çöplerinin toplanması çalışmalarını etkili bir biçimde yürütmek.

Yasin KIVANÇ

·
Belediye sınırları içerisinde yaz aylarında haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını programlı bir şekilde

Temizlik İşleri Müdür V

yürüterek halkın sağlığının korunmasını sağlamak,

·
Çöp toplama işlemlerinin merkezi yerler ve caddelerde yaya ve taşıt trafiğini engellemeyecek şekilde
yapılaması için gerekli çalışmaları yapmak,

·
Çöp ve süprüntü kavramına girmeyen çöp araçları tarafından toplanmayan koltuk, kanepe, karyola vs. eski
ev eşyalarının toplanarak geri kazanılmasını sağlamak.
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·
Bütün hastanelerin ve sağlık faaliyeti yürüten sağlık ocakları, dispanser, poliklinik gibi yerlerin üretmiş
Ø
Düzenli Depo Tesis Alanı içinde Nöbetçi kulübesi ve İdari Bina, Prefabrik Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüm
oldukları tıbbi atıkları, diğer atıklardan ayrı olarak toplanmak, taşımak ve nihai bertarafını sağlamak,

Tesisi, Tıbbi Atık Sterilizasyon Ünitesi (İhale süreci başlatılmış olup 2009 yılında hizmete açılması

·
İnşaat ve moloz atıklarını toplamak, bu tür atıkların depolanması için standartlara uygun depo yerleri
planlanmaktadır.), Katı Atık Lotu ve katı atık aktarma istasyonu gibi üniteleri ile temizlik hizmetlerini

1. Örgüt Yapısı

hazırlamak.

Bölümü,
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124

EKİP SORUMLUSU

Ø
Temizlik Garajı ve içerisinde İdari Bina ile Temizlik Araçları Park Alanı, Malzeme Deposu, Araç Yıkama

HAŞEREYLE MÜCADELE

Odası, 2 adet Depo, Jeneratör Bölümü, Mesçit, Merkezi Isıtma Bölümü, Spor Alanları ve Dinlenme Yerleri,

EKİP SORUMLUSU

Personel Odası, Mutfak, Tuvalet, Banyo ve Atıksu Arıtma Üniteleri, Lojmanlar, Atölye, Personel Soyunma

ZABITA KONTROL

Ø
Atıksu Arıtma Tesisinde İdari bina kısmında Müdürlük Odası, Laboratuar, Mühendis Odası, Kumanda Odası,

SORUMLUSU (GECE)

Ø
Belediye Merkez Hizmet Binasında Müdür Makam Odası ve Temizlik Servisi,

ATIK TOPLAMA TAŞIMA EKİP

Müdürlüğümüz;

SORUMLUSU (GÜNDÜZ)

1. Fiziksel Yapı

ATIK TOPLAMA TAŞIMA EKİP

A- İdareye İlişkin Bilgiler

SORUMLUSU

Müdürlüğümüzün görev ve sorumlulukları arasındadır

AKTARMA TESİSİ

·
Müdürlük bünyesinde çalışan tüm personellerin aylık maaş ve özlük haklarını takip etmek,

TESİSİ SORUMLUSU

kirlenmesini önlemek,

TESİSİ İLE KATI ATIK

·
Atık suların en son teknolojilerle arıtılmış olarak alıcı ortama deşarj etmek ve Keban baraj gölü havzasının

DÜZENLİ DEPOLAMA

ekibi ile birlikte uygulanmasını sağlamak,

SORUMLULARI

·
Çevreyi ve çevre değerlerini bozucu, çevreyi kirletici faaliyetlere engel olmak için gerekli tedbirleri almak,

KATI VE TIBBİ ATIK

kazanç sağlamak,

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

cam, karton, plastik, kağıt vb.) kaynağında ayrı toplamak, geri dönüşümünü sağlayarak Belediyemize maddi

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

·
Katı atıkların sağlıklı bir biçimde, sağlık şartlarına uygun olarak toplanmasını sağlamak, geri dönüşümlü ( Şişe,

GENEL TEMİZLİK

verilmesini sağlamak.

ATIKSU ARITMA

GELEN GİDEN

şikayetlerle ilgili olarak gerekli çalışmaların yapılmasını ve ilgili kurum kuruluşlara gerekli cevabın

EVRAK

·
Yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak gerek kendi birimine ve gerekse de Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gelen

AYNİYAT

·
Kendisine bağlı bulunduğu birimlerin yürüttüğü çalışmalarla ilgili olarak Yıllık Faaliyet Raporlarını

MAL KABUL VE

oluşturulması için bu yerlerin dezenfekte edilmesini sağlamak,

EKİP SORUMLUSU

·
Kurban Bayramlarında, kurban kesim yerlerinin ve satış noktalarının temizliği yapmak, sağlıklı bir ortam

CADDE SOKAK TEMİZLİK

almak.

DOSYALAMA

Kirliliğini önlemek, İmar Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde gerekli tedbirleri

yürütmektedir.

ARŞİVLEME VE

hazırlamak ve işletmek, inşaat ve moloz gibi atıklardan meydana gelen Toprak Kirliliğini ve Görüntü

Bilgi ve iletişim alanlarında günün şartlarına göre bilimsel, teknolojik gelişimleri takip ederek ve ilgili kanun,
yönetmelik, tebliğ, tüzük ve genelgeleri inceleyerek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Mevzuat bilgi kaynakları olarak;
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Temizlik Hizmetlerinde kullanmak üzere Müdürlüğümüz envanterine kayıtlı 43 aracımız hizmet vermekte olup,
konumları aşağıda belirtilmiştir.

Ø
18 Adet sıkıştırmalı hidrolikli çöp kamyonu

Ø
1 adet kompaktör

Ø
2 adet 80m3 Katı Atık Taşıma Aracı (Treyler)

-

4857 Sayılı İş Kanunu,

-

5393 Sayılı Belediye Kanunu,

-

5326 sayılı Kabahatler Yasası

-

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,

-

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,

Ø
5 Adet Römorklu Traktör

-

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

Ø
2 Adet Traktör Kepçe

-

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

Ø
3 Adet Vakumlu Yol Süpürme Aracı (Büyük)

-

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik,

Ø
1 Adet Kaldırım Süpürme Aracı

-

2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden yayımlanan diğer yönetmelikler

Ø
2 Adet Ambalaj Atıkları Toplama Aracı,

Ø
1 Adet Vidanjör Kamyon

Ø
2 Adet Zincirli Kamyon

Ø
2 Adet Kasalı Kamyon

bulunmaktadır.

Ø
1 Adet Kontrol Aracı

Teknolojik kaynaklar olarak;

Ø
1 Adet Makam Aracı (Renault SW)

Ø
2 adet Römork
·
1 adet Askıdaki Katı Madde Ölçüm Cihazı
Müdürlüğümüz Kullanılan Diğer İş Aletleri ve Cihazları
·
1 adet Biyolojik Oksijen İhtiyacı Ölçüm Cihazı

Ø
1 adet Akü Şarj Makinesi
·
1 adet Kimyasal Oksijen İhtiyacı Ölçüm Cihazı

Ø
1 adet Kırıcı-Delici (Hilti)
·
1 adet Oksijen ve pH Ölçüm Cihazı

Ø
3 adet Kaynak Makinesi
·
1 adet Debi Ölçme Cihazı

Ø
4 adet Yıkama Makinesı (sıcak-soğuk ve basınçlı)
·
1 adet Deney Sonuçları Okuma Cihazı

Ø
3 adet Kompresör
·
1 adet Kaba Terazi

Ø
1 adet Çektirme ve 3 adet Matkap
·
1 adet Hassas Terazi

Ø
2 adet Çim Makinesi
·
1 adet Saf Su Cihazı

Ø
4 adet Jeneratör
·
1 adet Buzdolabı
Ayrıca, temizlik hizmet alımı ihalesi gereğince müteahhit firmadan karşılanmak üzere 14 adet 7+1 m
·
1 adet Karıştırıcı

3

sıkıştırmalı hidrolikli çöp aracı, 5 adet 15+1,5 m 3 sıkıştırmalı hidrolikli çöp aracı, 1 adet Tıb Abitık Aracı, 1 adet Dozer,
·
55 adet telsiz
1 adet Damperli Kamyon, 1 adet Konteyner Yıkama Makinası ve 4 Adet Pikap hizmetlerde kullanılmıştır.
·
4 adet Televizyon
·
5 adet Bilgisayar
·
4 adet Yazıcı

1. İnsan Kaynakları

1 Müdür, 1 Çevre Mühendisi, 1 Kimya Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 1 Su Ürünleri Mühendisi, 2
·
6 adet Telefon
Laborant, 3 Mekanik Ustası, 1 Elektrikçi, 15 Kontrolör, 1 Bilgisayar İşletmeni, 27 Belediye Şoförü, 49 Müteahhit

bulunmaktadır.

Şoförü, 2 İlaçlama Operatörü, 1 Dozer Operatörü, 5 Bekçi, 60 Belediye İşçisi, 183 Müteahhit İşçisi ile hizmet
yürütmektedir.
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1. Sunulan Hizmetler
a- İdari Hizmetler
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1. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun getirdiği iç kontrol çerçevesinde gerekli kontroller
Bu faaliyet kapsamında yürütülen işlemler;
yapılmaktadır. Mali işlemler ile ilgili kontroller harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve Bütçe ve Ön Mali
Ø
Belediyemizin hizmet binalarının temizliğinin yapılması,
Ø
Resmi şehir dışı görevlendirmelerde görevli personelin avans ve harcırah uygulamaları açılış ve
Kontrol Birimi tarafından yapılmaktadır
kapama takibinin yapılması,
Ø
Kırtasiye malzemeleri ile temizlik malzemelerinin temininin yapılması,
Belediye Kanununun 25. Maddesi gereği Belediye Meclisi içinden oluşturulan Denetim Komisyonu

b- İlaçlama Hizmetleri
Bölgemizdeki açık alanların sivrisinek uçkun ve larvaları ilaçlama mücadeleleri ile resmi kurum ve
kuruluşların talepleri doğrultusunda kapalı alanların ilaçlamalarının yapılması işlemleridir.

c- İhale Hizmetleri
Keşif hizmetleri tamamlanan projenin kanunda belirtilen madde ve yönetmeliklere göre ihaleye çıkacak hale
getirilerek ihale işlemini tamamlanması faaliyetidir

tarafından kontrol edilmektedir. Denetim Komisyon Raporuna göre gerekli önlemler alınmaktadır.
Belediyemiz bünyesinde mükemmellik modeli çalışmaları kapsamında süreçler çıkartılıp bu konuda
yönetim sistemi oluşturulmaya başlanmıştır. Ayrıca, belediyemizde görev yapan personel kendi sorumlulukları
altındaki iş ve işlemleri kanunlar çerçevesinde yürütmektedirler.

d- Proje Uygulama Kontrollük Hizmetleri
İhale sonrası mevcut projenin ihaleyi alan müteahhide, uygulama ve kontrollük hizmetlerinin gerekli birimler
tarafından yaptırılma faaliyetidir.

B- Diğer Hususlar
Çalışanlarımızın verimliliklerinin artırılması, uyumlu bir çalışma ortamının hazırlanması, hızlı hizmet

e- Hakediş Hizmetleri
Uygulanan projenin gerçekleşme oranına göre hakedişinin hazırlanarak gerekli birimlere gönderilmesi
faaliyetidir.

ortamının sağlanması öncelikli amaçlarımızdandır.

f- Karla Mücadele Hizmetleri
Kış aylarında olumsuz hava şartlarından kaynaklanan kar ve buzlanmadan dolayı, sorumluluğumuz altında
bulunan cadde ve sokaklarda yapılan karla mücadele çalışmaları faaliyetidir.

I- AMAÇ VE HEDEFLER

g- Evrak Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

A- Müdürlüğümüzün ve Hedefleri

Kurum içi, Belediye içi diğer müdürlükler, kamu kurumları, özel teşebbüsler ve vatandaşlarla yapılan
yazışmaların takip ve kayıtlarının yapıldığı faaliyettir.

Müdürlüğümüz; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin a bendi “İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi

h- Çöp Toplama Hizmetleri
Sorumlu olduğumuz bölgenin çöplerini toplama faaliyetidir.

kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil

ı- Cadde ve Sokakları Süpürme Hizmetleri

yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür

Sorumlu olduğumuz cadde ve sokakların süpürülmesi ve temizlenmesi faaliyetidir.

ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi

k- Pazaryerlerinin Süpürülmesi ve Yıkanması Hizmetleri
Pazar yerlerinin temizlenmesi işlemleridir.

ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen

l- Cadde ve Meydan Yıkama Hizmetleri
Önemli günlerde cadde ve meydanların yıkanıp temizlenmesi faaliyetidir.

belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.” ile 2872 sayılı Çevre Kanununun Çevrenin Korunmasına,

m- Çöp Evlerin Temizlenmesi Hizmetleri

İyileştirilmesine ve Kirliliğinin Önlenmesi' ne ilişkin 3. Maddesi ve Kirletme Yasağı Başlıklı 8. maddesi “Her türlü

Tespit edilen çöp evlerin temizlenmesi faaliyetidir.

n- Mahallelerdeki Yol ve Boş Arsaları Temizleme Hizmetleri

atık ve atığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak

Boş arsa ve alanlarda biriken çöplerin temizlenmesi faaliyetidir.

o- Konteynır, Varil ve Çöp Kutularının Temin Edilmesi Hizmetleri

doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde

Başvuran kurum ve kuruluşlara konteynır, varil ve çöp kutusu temin edilmesi faaliyetidir.

bulunmak yasaktır.

ö- Ambalaj Atıklarının Toplanması Hizmetleri
Geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının toplanması faaliyetidir.

p- Atık Pil ve Batarya Toplama Hizmetleri
Atık pil ve bataryaların toplanması için gerekli önlemlerin alınması ve toplatılması faaliyetidir.

Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi durdurmak, kirlenenin etkilerini gidermek veya

r- Ayniyat Faaliyeti / Taşınır Kayıtlarının Tutulması Hizmetleri

azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.” gereğince Belediyemiz hizmet sınırları içinde üretilen evsel

Satın alınan demirbaşların fatura kontrolünün yapılarak ayniyat girişleri ve çıkışlarının yapılması, yılsonu
demirbaş sayımlarının yapılması ve demirbaş defterlerinin oluşturulması gibi faaliyetlerdir.

ve evsel nitelikli katı atıklar, ambalaj atıkları, atıksular, mezbahane atıkları ve tavuk üretme çiftliği atıkları ile sağlık

s- Taşınmaz Kayıtlarının Tutulması Hizmetleri

kuruluşlarında üretilen tıbbi atıkları toplanmasından nihai bertarafına kadar geçen süreçte çevre ve insan sağlığını

İlgili mevzuat çerçevesinde Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğümüz mülkiyetinde veya tahsisli
taşınmazların kaydının ilgili birimlerle koordinasyon halinde tutulması ve taşınmaz icmal cetvellerinin hazırlanması
faaliyetidir.

korumak, doğal kaynakların korunması ve güvence altına alınması, çevre kirliliğinin önlenmesi konularında
faaliyetlerini Entegre Atık Yönetimi ile uyumlu olarak yürütmektedir.
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Kent yaşamını kolaylaştıran, halk ile bütünleşen, her kesim ve kuruluşun beğenisini kazanan, çevre düzenini
koruyan herkesin özlem duyduğu güzel görünümlü yaşanabilir bir kent oluşmasına ve düzenlenmesine katkı
sağlamaktır.
Stratejik Plana göre öncelikli politikalarımız aşağıda belirtildiği gibidir. Bu politika ve önceliklerimiz:

2008 FAALİYET RAPORU

A- Temel Politikalar ve Öncelikler

2008 FAALİYET RAPORU
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Ø
Temizlik hizmetlerinde kullanılan araçların modernizasyonu sağlamak,

Ø
Meryemdağı çöp alanının kapatılması ve rehabilite çalışmalarına devam etmek,

Ø
Atık taşıma maliyetini düşürmek,

A- Diğer Hususlar
Faaliyetlerimizi; en hızlı bir şekilde ekip çalışması içerisinde, yasalara uygun olarak, paydaşlarımızın

Ø
Toplu mal ve hizmet alım oranlarını yükseltmek,
memnuniyetini sağlayarak sürdürmek temel amacımızdır.
Ø
Müdürlüğümüzün tüm mali kaynaklarının etkin, verimli ve tasarruflu kullanımını sağlamak,
Ø
Teknolojik imkanlardan yararlanmak,
I-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Ø
Hizmet öncesi planlama ve analiz yapmak,
A- Mali Bilgiler
Ø
Bütçe giderlerini planlanan hedefler doğrultusunda yapmak,

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

Ø
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini kurmak,
Ø
Risk yönetimini etkin kılmak için OHSAS 18001 Iş Güvenliği ve Sağlığı standardını almak,
İdare Adı

Elazığ Belediyesi

Ø
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini kurmak,
Harcama Birimi Adı

Temizlik İşleri M üdürlüğü

Ø
Kalite bilincini yükseltmek,
Ø
Hizmet içi eğitimi artırmak,

Gerçekleşme

Tahmin

Ekonomik Kodlar (1.Düzey)

Ø
İletişim kanallarından etkin yararlanmak,

2007

2008

2009

2010

2011

4.587.083,29

4.387.174,90

4.605.000,00

4.660.260,00

4.716.183,12

751.821,12

813.120,42

848.500,00

858.682,00

869.986,18

14.872.768,26

20.846.399,93

28.547.000,00

28.889.564,00

29.236.238,77

-

-

-

-

-

Ø
Ambar yönetiminde stok takip sistemi oluşturmak
05- Cari Transferler

7.419,05

6.433,67

100.000,00

101.200,00

102.414,40

Ø
Yılda bir Vatandaş Memnuniyet ve Güven Anketi”ni yapmak,
06- Sermaye Giderleri

21.775,43

715.598,75

1.900.000,00

1.922.800,00

1.945.873,60

Ø
Yılda bir Çalışan Memnuniyet Anketini yapmak,
07- Sermaye Transferleri

-

-

-

-

-

Ø
Yılda bir Muhtarların Memnuniyet ve Güven Anketini yapmak,
08- Borç Verme

-

-

-

-

-

Ø
Yılda bir Meclis Üyeleri Memnuniyet ve Güven Anketini yapmak,
Bütçe Ödeneği Toplamı

-

-

-

-

-

Ø
Yılda birkaç kez Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya gelerek yapılan hizmetlerimizi değerlendirmek ve
Transfer Edilecek Ödenekler

-

-

-

-

-

20.240.867,15

26.768.727,67

36.000.500,00

36.432.506,00

36.869.696,07

Ø
Temel işbirliği içerisinde eğitim ve kamu kurumlarının çevre düzenlemesine destek vermek,
Bütçe Ödeneği

22.758.170,77

27.903.400,00

36.000.500,00

36.432.506,00

36.869.696,07

Ø
Çevre temizlik hizmetini etkinleştirmek,
Döner Sermaye

-

-

-

-

-

Ø
Temel ve stratejik işbirliği içerisinde ambalaj atıklarının yerinde ayrıştırılması projesini uygulamak,
Diğer Yurtiçi Kaynaklar

-

-

-

-

-

Ø
Temel işbirliği içerisinde atık pil ve batarya toplama kampanyası yapmak (kamusal alanda pil toplama
Yurtdışı Kaynaklar

-

-

-

-

-

22.758.170,77

27.903.400,00

36.000.500,00

36.432.506,00

36.869.696,07

Ø
Belediye web sitesinden yararlanma oranını artırmak,
01- Personel Giderleri
Ø
Temel ve stratejik işbirlikleriyle Kent ve Coğrafi Bilgi Sisteminden istifade etmek,
02- SGK Devlet Pirimi Giderleri
Ø
Arşiv sistemini iyileştirmek,
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Ø
Teknolojik gelişmeleri ve fuarları takip etmek,
04- Faiz Giderleri

eksikliklerimizi gözden geçirmek,

Genel Toplam

Ø
Stratejik işbirliği içerisinde Kentsel Dönüşüm Projelerini gerçekleştirmek veya katkıda bulunmak,

kutularının konulması için ilgili kurumlarla işbirliğine gitmek),

Genel Toplam

Ø
Stratejik işbirliği içerisinde çevre bilincini artırmak,
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olup, yıl içerisinde 26.768.727,67 YTL' si harcanmıştır. Geri kalan 1.134.672,33 YTL' lik ödenekte iptal edilmiştir.
Müdürlüğümüzün Gider bütçesinin gerçekleşme oranı % 96 olmuştur

3-Mali denetim Sonuçları
Meclis Denetim Komisyonu tarafından 2008 yılı, mali denetimden geçirilmiştir. Komisyonun öneri ve

2008 FAALİYET RAPORU

Müdürlüğümüzün Faaliyet Dönemi içerisinde Mali yılı ödeneği olarak 27.903.400,00 YTL Ödenek konulmuş

2008 FAALİYET RAPORU

2-Temel Mali tablolara İlişkin Açıklamalar

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

tenkitleri doğrultusunda gerekli düzenlemelere dikkat edilerek tespit edilen eksiklikler büyük ölçüde giderilmiştir.

Faaliyetler

2008 yılı

Konteyner İlaçlama

1500 adet

Ev-İşyeri İlaçlama

150 hane ve sığınaklar

Okul İlaçlanma

144 Kampanya

Cami ve Mescit İlaçlanması

116 Kampanya

Yurt -Huzurevi İlaçlama

72 defa

Çöp Evi İlaçlama

10 adet

Resmi Kuruluş İlaçlamaları

240 adet

Mahalle İlaçlama Çalışması

900 defa

Pulvarizatör (raç üstü)

2 adet

Sırt pulvarizatörü

4 adet

Larvasit + Uçkun +Rezidüel

1470 lt

Kene mücadele ilacı

810 lt

A- Performans Bilgileri
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri
Faaliyetlerimiz:
Büro Hizmetleri
Evrak kayıt birimimizce 110 evrak kabul edilmiş ve 1377 evrak gönderilmiştir

Çöpleri Toplama Faaliyeti:

İlaçlama Faaliyetleri

Evsel nitelikli katı atıklar, mahallelerden periyodik olarak hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonları ile konteyner

Müdürlüğümüzce, haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) nün belirlediği

ve poşet sistemiyle toplanmaktadır. Çöp toplama çalışmaları, Belediye sınırlarımız içindeki 37 mahallemize günlük

standartlara uygun, çevre ve insan sağlığına etkisi en az olan, uygulanabilirlik ve ekonomik açıdan en son yöntemler

yapılmaktadır. Poşetli sistemle çöp toplanan mahallelerde çöp çıkarma saati 19:00-01:00 arasıdır.

uygulanmaktadır. En etkin ilaçlama yöntemi olarak kabul edilen larvasit yönteminde tüm kalite normlarına ulaşılmış

Katı atık toplama programımız aşağıda sunulduğu gibidir.

olup, ilaçlama çalışmalarımızda insektisit kullanımı minimum düzeyde olmaktadır. Hava koşulları uygun olması

Temizlik İşleri Müdürlüğü vardiya çalışma saatleri aşağıda verilmiştir.

halinde Larva ile mücadele çalışmalarımız Nisan ayında başlayıp Kasım ayına kadar devam etmektedir. Haşere üreme
alanları olan ahırlar, gölekler, gelişigüzel atılmış eski araç lastikleri vb cadde ve bulvarlardaki çim alanları
mahallelerimizdeki konteyner ve çevresi ilaçlanmaktadır. Ayrıca Meryem dağı mevkindeki çöp döküm alanı Rezüdüel

Gündüz Vardiyesi

:

07.00'den

15.00'a kadar

Elarabası Vardiyesi

:

03.00'den

11.00'e kadar

11:00'den

19:00'e kadar

06:00'den

11:00'e kadar

olarak ilaçlanmaktadır. Laravasit ilaçlama çalışmalarına ağırlık verilerek uçkun ile mücadele çalışmalarımızı
rahatlatarak geçmiş yıllara nazaran gelen şikayetler en aza indirilmiştir İlaçlama çalışmalarımız şehrimizin doğusundan
başlayıp batısına doğru sabah gün doğumu ve gün batımı saatlerine isabet eden süre içerisinde mahalle muhtarlarımız
bilgilendirilip nezaretleri eşliğinde ilaçlama yapılmıştır. Ayrıca, ilimiz merkez ilçesine bağlı 60 köyümüzde haşere ile

Ara Vardiye

:

15.00'dan

23.00'e kadar

Gece Vardiyesi

:

20.00'den

04.00'e kadar

Elazığ Belediyesi hizmet alanından günde ortalama 370 ton çöp çıkmaktadır. Çıkan bu çöp Meryemdağı

mücadele çalışması (larva mücadelesi ve uçkun mücadelesi) yapılmıştır. Haşere mücadele çalışmalarında 1470 lt ilaç

Mevkiinde bulunan vahşi çöp depolama sahasına taşınmıştır.

kullanılmıştır.

Tıbbi atık toplama faaliyeti
Müdürlüğümüzce, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde bir adet tıbbi atık aracı yüklenici
firma tarafından temin edilerek hizmette kullanılmıştır. Tıbbi toplama çalışmalarımız düzenli olarak devam etmekte
olup 9 Hastane, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Aile Sağlık Merkezleri, 94 Özel Sağlık Kuruluşu (Poliklinik, Sağlık
Kabinleri, Tıbbi Tahlil laboratuarları ve klinikler ) den 1.450 kg/gün tıbbi atık alınmıştır. İlimizdeki sağlık
kuruluşlarından alınan tıbbi atıkların birim bertaraf ücreti 2008 yılı için 0,68 YTL olup; yaklaşık 355.000,00 YTL
(Üçyüzellibeş Yeni Türk Lirası). Belediye bütçesine katkı sağlanılmıştır.
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yerine getiren temizlik elemanları görev yapmaktadır. Hafta boyunca her gün, kirlenen yol ve kaldırımlar ekibimiz
tarafından sabah erkenden göreve başlanarak temizlenmekte ve sürekli temiz kalmasına çalışılmaktadır. Takviye olarak
ara vardiyamız ve gece ekiplerimiz düzenli olarak hizmet vermektedir.
Ana caddelerdeki yoğun trafik, cadde sayısının ve uzunluklarının fazla olması kirlenmeyi arttırmakla birlikte 2
adet Süpürge Makinesi ile yoğun ve verimli çalışarak bu caddelerin temizliği korunmaktadır. Yol Süpürme makineleri
haftada 6 gün kendilerine verilen program çerçevesinde cadde ve kaldırımlarda temizlik çalışmalarını yürütmekte,
mahalle içi sokakları da belirli periyotlarla süpürmektedirler.

2008 FAALİYET RAPORU

Kentimizin merkezi ve yaya hareketinin yoğun olduğu bölgelerde saat 02:00-11:00 arası süpürme hizmetini

2008 FAALİYET RAPORU

Cadde ve Sokakları Süpürme Faaliyeti:

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ambalaj Atıklarının Toplanması Faaliyeti
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Ambalaj Atıklarının toplanması konusunda da çalışmalar
yürütülmektedir. 2008 yılında seçilen bazı bölgelerde ( Sürsürü Mahallesi yeni yerleşim bölgesi, Fırat Üniversitesi,
İlköğretim ve Ortaöğretim Okulları ile Kamu Kurum ve Kuruluşları v.s.) yürütülen geri kazanım faaliyetleri sonucu
toplam 180 ton kg ambalaj atığı geri kazanıldı ve ülke ekonomimize katkı sağlandı.
25538 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe giren “Ambalaj ve Ambalaj
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” gereği 2008 yılında Ambalaj Atıkları Yönetim Planı oluşturulmuştur. Ambalaj
Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması ve Geri Kazanımı Protokolü konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.
Ayrıca, 100 adet Geri Dönüşüm Konteyneri alımı yapılarak Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının toplanması için

Ayrıca, El arabası vardiyasında kullanmak üzere 28 adet elle çekilebilir çöp toplama arabası, Ana artel ve bulvarlarda

Sürsürü Mahallesi (Pilot Bölge) ve kamu kurum ve kuruluşlarına, İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarına ve

temizlik hizmetlerinde kullanmak üzere 100 adet Sigaralık, Malatya Caddesinde kullanılmak üzere 61 adet plastik

Üniversitemize verilmiştir. Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tesisinde kullanmak üzere 1 adet Balya Makinesi alınmıştır.

(yanmaz) Çöp Kovası, 245 adet çöp kovası, temizlik hizmetlerinde kullanmak üzere 13460 adet beyaz süpürge ve 8.000
adet çalı süpürgesi, 500 adet plastik faraş, 10 adet yaba alınarak hizmetlerde kullanılmıştır.

Atık Pil ve Batarya Toplama Faaliyeti
Belediyemiz tarafından 2008 yılında “Atık Pil ve Batarya Toplama Kampanyası” başlatılmıştır. Bu amaçla

Pazaryerlerinin Süpürülmesi ve Yıkanması Faaliyeti

Ilköğretim ve Ortaöğretim Okulları, Harput devlet hastanesi, eğitim araştırma hastanesi, fotoğrafçılar, Alışveriş

Belediyemizde bir hafta içerisinde toplam 9 Pazar kurulmaktadır. Perşembe sabit kapalı pazaryeri de hizmet

Merkezleri, elektrik-elektronik alet satan iş yerleri, ve diğeratık pil üreten işyerlerine pil toplama kutuları

alanımızda yer almaktadır. Pazar ekiplerimiz pazaryerini pazarın kurulduğu akşam temizlemekte, aynı gece

yerleştirilmiştir. Toplanan atık pil ve batarya miktarı 2008 yılında 455 kg olarak gerçekleşmiş olup 2009 yılında ise

arozözlerimizle yıkanmaktadır.

1000 kg' olarak planlanmaktadır dır.

Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonu ve Arıtma Faaliyetleri
Cadde ve Meydan Yıkama Faaliyeti:

Devlet Planlama Teşkilatı, Merkez Finans ve İhale Birimi tarafından kabul edilen ve AB 2. Düzey

Genellikle yaz aylarında itfaiye müdürlüğü ile işbirliğine gidilerek 12:00-04:00 arası gerekli temizlik

Bölgesel Kalkınma Projesi çerçevesinde yürütülen Atıksu Arıtma Tesisinin Revizyonu çalışmaları 2008

yapıldıktan sonra arazözle yıkanmaktadır.

yılında tamamlanmıştır. Maliyetinin % 90'ı (1.696.000,00 €) bu fon tarafından karşılanmış olup, tesisin 1.
kademesi 300.011, 2. kademesi ise (2020 yılı için) 549.956 eşdeğer nüfus kapasitesine sahiptir. Atık Suların

Çöp Evlerin Temizlenmesi Faaliyeti:

Kontrolü Yönetmeliğindeki tüm deşarj limitlerine uygun projelendirilen bu tesisimize UV Dezenfeksiyon

Gerek tespitlerimiz gerekse yasal olarak Belediye Başkanlığımıza intikal eden Çöp Evleri ile ilgili şikayet

Ünitesi eklenerek çıkış suyunda bulunan mikroorganizmalar bertaraf edilmektedir.

dilekçelerine istinaden şikayet konusu olan yerlerin temizliğinin yapılması için Zabıta Müdürlüğü, Elazığ Emniyet

Atıksu Arıtma Tesisinde Revizyon işleminin uygulandığı bölümler ve diğer çalışmalar aşağıya

Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak gerekli önlemler alındıktan sonra temizliği yapılarak dezenfekte

çıkarılmıştır.

edilmektedir.

v
Bir işletme bir yedek olmak üzere giriş ince ızgara elek sisteminin yapımı

v
Kum tutucu sisteminin yenilenmesi, Blower3000 Difüzör38318 kum tutucu sıyırıcısı betonarme

Mahallelerdeki Yol ve Boş Arsaları Temizleme Faaliyeti

genişletilmesi,

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen sabit faaliyetlerin dışında oluşan günlük ihtiyaçlara göre

v
Su alma yapısındaki burgulu pompaların kaldırılıp yerine santrifüj pompa kullanılması,

düzenlenen yol, kaldırım ve boş arsaların temizlenmesi faaliyetleri de yürütülmektedir. Kontrol ekiplerimizin yaptığı

v
Ön çökeltme havuzu betonarme kısmının yenilenmesi, havalandırma havuzu betonarme

çalışmalar sonucunda günlük temizlenecek yerlerin programı yapılarak ekipler buralara yönlendirilir. 2008 yılında

kısmının yenilenmesi,

yürütülen faaliyetler neticesinde;

v
Son çökeltme havuzu sıyırıcı palet sisteminin değiştirilmesi,

Temizlenen Cadde ve Sokak Sayısı: 178 ve Boş Arsa : 50' dir
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ÜNİTE YERLEŞİMİ

v
Sıyırıcıların üzerinde döndüğü ray sisteminin değiştirilmesi (6 adet havuz için),
Düzenli depolama sahasında katı atık depolama alanı dışında yer alan tüm bina, ünite ve yapılar “Ünite
v
Yoğunlaştırma havuzu palet sisteminin yenilenmesi,
Yerleşimi” kapsamında yer almaktadır. Elazığ katı atık düzenli depolama sahası projesi ünite yerleşiminde aşağıdaki
v
UV. Dezenfeksiyon ünitesinin inşası
birimler öngörülmüştür :
v
Çamur kurutma yataklarının kaldırılarak yerine Belt Pres sisteminin kurulması
·
Tesis Girişi
v
Otomatik numune alma cihazı alınarak tesiste kullanılmaya başlandı.
·
Bekçi Binası
v
Havalandırma havuzlarına 2 adet oksijenmetre monte edildi.
·
Kantar
v
Jeneratör ve trafo binasının bakım ve onarımı yapıldı.
·
İdari Bina
v
Tesisin boya badana işleri ile idari binanın bakım ve onarımı yapıldı.
·
Atölye
v
KOİ, BOİ5, Oksijen İhtiyacı ve pH deneyleri için yeni nesil analiz cihazları alınarak hizmetlerde
·
Tekerlek Yıkama Ünitesi
kullanılmaya başlandı.
·
Kullanma Suyu ve Atık Su Üniteleri
v
Tesis içi ulaşım yollarının tamamı asfaltlama çalışmaları bitirildi.
·
Yangın Söndürme Sistemi
Atıksu arıtma tesisinde
·
Otopark
o
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ5 )
·
Tesis Çiti ve Ağaçlandırma
o
Askıdaki Katı Madde (AKM)
·
Yollar
o
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
·
Tıbbi Atık Sterilizasyon Ünitesi
o
pH
·
Tıbbi Atık Bertaraf Alanı
o
Oksijen İhtiyacı (Oİ)
o

Sıcaklık

o

Çamur Yaşı ve Atılması Gereken Çamur Miktarı

ULAŞIM YOLU
Düzenli depolama sahasına, kuzeydoğu tarafından asfalt kaplama Elazığ - Çemişgezek yolu sayesinde

deneyleri düzenli olarak yapılmaktadır.

ulaşılmaktadır. Tarif edilen ulaşım yolu yaz ve kış aylarında erişimi sağlayacak niteliktedir.

Atıksu Arıtma Tesisinde kullanmak üzere 1 adet Numune Alma Cihazı, 1 adet Dahili Debimetre, 1 adet

TESİS GİRİŞİ

Oksijenmetre, 1 adet Ultrasonik Debimetre, 1 adet Seyyar Oksijenmetre, 1 adet Spektrofotometre, 1 adet KOİ, 1 adet

Elazığ katı atık düzenli depolama sahasının tamamı tel çit ile çevrilmiş olup, Tesisin girişinde bariyer

BOİ cihazı, 1 adet Kaynak Makinesi ve 1 adet Yıkama Makinesi alınarak hizmetlerde kullanılmaya başlanmıştır.

düzenekli kapı monte edilmiştir.

Atıksu Arıtma Tesisinde bulunan 5 ünitenin kapı ve pencereleri PVC' den yapılmıştır. Ayrıca, Atıksu arıtma

BEKÇİ BİNASI

tesisinde kullanmak üzere 3 adet römork alınmıştır.

Depolama sahasına katı atık getirecek taşıtlar, önünde kantar platformunda tartımı yapılarak atık kaynağı,
atık türü gibi bilgiler kayıt altına alınacaktır. İşletme talimatlarına uygun olmayan atıkların kabulü yapılmayacaktır.

KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI İNŞAATI FAALİYETİ

Giriş izni alan taşıt sürücüsü, burada yapılacak tartım işlemi sonrasında tesis içi yolunu kullanarak atığı dökeceği alana

Elazığ Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, Elazığ şehir merkezine yaklaşık 31 km mesafededir. Dişidi ,Çöteli

devam edecektir.

,Üçağaç köyleri 6,38, 44, 418, 419, 415, 313, 314, 315, 316, 305, 304, 1486,1487ve 421 nolu parselleri kapsamakta ve

KANTAR

tahsis edilen alan büyüklüğü yaklaşık olarak 130 ha'dır. Bu sahanın 80 ha lık bölümünün kullanılası planlanmıştır. İlk

Bekçi binası önünde duracak atık taşıtının (kamyon, treyler vb.) tartımı için kurulacak kantar, elektronik

Etap 7 yıllık proje için 20 ha lık alan öngörülmüştür.

ölçüm düzenekli olarak inşaa edilmiştir. Ağırlık bilgileri, taşıt plakası, taşıt geliş tarih ve saati ve taşıt ile ilgili diğer

Düzenli depolama sahası projelendirilmesinde öncelikle arazinin jeoteknik etüdü ve topografik harita

temel veriler olmak üzere tüm bilgiler bilgisayar ortamında kaydedilecektir.

çalışması gerçekleştirilmiştir.

Kantar, yüzey suyu drenajını sağlamak bakımından çukursuz tip çelik platformlu ve 80 ton kapasiteli 3,00m x 18,00m
ebatında kurulmuştur.
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İdari bina tüm tesisin yönetim merkezidir. Bu özelliği dolayısıyla idari bina; bekçi binası, tamir atölyesi, atık
depolama alanı gibi birimlerin görüş mesafesinde olacak şekilde inşaa edilmiştir.
İdari binada, idare odası, yemekhane, mutfak, 2 adet tuvalet ve duş bulunmaktadır. Ayrıca, binada laboratuvar da yer
almaktadır. Düzenli depolama sahası işletilmesi ve kapatıldıktan sonraki dönem boyunca uygulanacak izleme programı
çerçevesinde alınacak numunelerin analizleri bu laboratuvarda yapılabilecektir. Binada yemekhane öngörüldüğünden
personel girişi için iki farklı kapı düzenlenmiştir.
Tek katlı olarak planlanan İdari binadaki mekanların boyutları aşağıdaki gibidir :
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Enerji kesintisi durumunda ise yangın söndürme sistemi ve saha aydınlatması gibi acil sistemlerin çalışması
için trafonun yan tarafında, yeterli kapasiteye sahip jeneratör bulunmaktadır .
Tesisteki binaların ısıtması soba kullanılarak sağlanmaktadır.
Ünite yerleşimi ve tesis içindeki yol kenarlarında konumlandırılacak aydınlatma direkleri sayesinde tesisin
genel aydınlatması sağlanmıştır.
Haberleşme: Tesis içi ve tesis dışına haberleşmeyi sağlamak maksadıyla bekçi binası, idari bina, tamir atölyesi ve
yangın suyu deposunda telefon tesisatı planlanmıştır.

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ

İdare odası

- 5,110m x 5,085m

Düzenli depolama sahasında, katı atık depolama alanı veya ünite yerleşim alanında muhtemel bir yangına

Laboratuvar

- 3,845m x 5,085m

karşı yangın söndürme tertibatı oluşturulmuştur. Bu tertibat yangın suyu deposu, pompa ve hidrantlarından

Mutfak

- 5,110m x 2,555m

oluşmaktadır.

Yemekhane

- 5,060m x 5,110m

OTOPARK

Tuvalet ve duş

- 5,085m x 3,845m

Tesiste, girişin hemen karşısında 8 araçlık otopark yapılmıştır. Otoparkta genişlikler yaklaşık 4m olarak
alınmıştır. Bu sayede rahat bir park sistemi oluşturulmuştur.

GARAJ

TESİS ÇİTİ VE AĞAÇLANDIRMA

Düzenli depolama sahasında, günlük işletme sırasında bir kompaktör ve bir dozer kullanılacaktır. Bu araçların

Tüm tesis tel çit ile çevrilmiştir. Tel çitte 5m'de bir kez tekrarlanan betonarme direkler bulunmaktadır. Kafes

basit onarımlarının yapımına yönelik ve tesiste ihtiyaç duyulacak benzeri onarımları karşılamak maksadıyla tamir

tel olarak uygulanan çit, beton direklerin eğikli üst bölümünde 3 sıra dikenli tel olarak teşkil edilmiştir. Tel çit

atölyesi planlanmış olup Lokasyon olarak tesis girişinde sağ tarafta idari binanın karşısında inşaa edilmiştir.

yüksekliği zeminden itibaren 2,20m 'dir.

TEKERLEK YIKAMA ÜNİTESİ

Katı atık düzenli depolama tesisinin çevreyle uyumlu bir halde inşa edilmesi ve işletilmesi maksadıyla ünite

Elazığ Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde katı atık sahası içerisinde boşaltımı yapan taşıtların tekerlekleri

yerleşim alanında ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır..

kirlenmektedir. Bu kirliliğin tesis dışına taşınmasını engellemek maksadıyla tekerleklerin tesis içerisinde temizlenmesi

YOLLAR

gerekmektedir. Bunun için tesis girişinde sol tarafta ve tesis çıkış istikametinde olmak üzere bir tekerlek yıkama ünitesi

Kontrol Yolu

inşaa edilmiştir.

Tesis girişinden itibaren, ünite yerleşiminde yer alan tüm bina, ünite, yapılara ve katı atık depolama alanına

ALTYAPI

ulaşımı sağlayan ayrıca katı atık depolama alanını çevreleyen yoldur.

Su: Tesiste, bekçi binası, idari bina, tamir atölyesi, tekerlek yıkama ünitesi ve yangın söndürme suyu için su ihtiyacı,

Servis Yolları

inşa edilecek su deposundan karşılanacaktır. Su deposu 50 ton kapasitesinde olup ve İller Bankası Tip Projesi dikkate

Atık taşıtının, katı atık depolama alanı içerisine girişini sağlayacak yoldur. Servis yolu, katı atık yüksekliği

alınarak inşa edilmiştir.

arttıkça farklı şekiller alacak ve güzergahlar oluşturacaktır.

Atıksu: Tesis binalarında ortaya çıkacak atıksu foseptikte biriktirilecek ve belirli aralıklarda Elazığ Belediyesi'nin

ATIK PİL KONTEYNIRI

vidanjörleri ile tesisten alınacaktır. Atıksuyun cazibeli basit bir kanalizasyon şebekesi ile toplanmasına yönelik olarak

Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde atık piller için betonarme, sabit bir ünite planlanmamıştır. Atık Pil

foseptik tesisin girişine konumlandırılacktır.

Depolamada tehlikeli atık konteynırları kullanılacaktır .İlk Etapta 2 adet 1 m3 sızdırmaz, lisanslı konteynırlar otopark

Enerji: Tesis işletmesinde gerekli enerji için sahada trafo kurulmuştur. Trafonun bina tipi veya direk tipi seçimi enerji

bölümünün yanında projelendirilmiştir.

TIBBİ ATIK BERTARAFI

idaresi tarafından belirlenmiştir.

Elazığda sağlık kuruluşlarında üretilen tıbbi atıklar için sterilizasyon ve düzenli depolama en uygun
bertaraf yöntemi olarak uygulanacaktır.
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hale getirilecektir.
Elazığ Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde tıbbi atık sterilizasyon ünitesi tıbbi atık düzenli depolama
alanının yanında yol kenarında planlanmıştır.
0

Sterilizasyon ünitesi içerisinde işleme tabi tutulacak atıkların güvenli bir şekilde geçici depolanabileceği +4 C 'de
soğutulan bir depo yeri bulunacaktır .
Patolojik ,uçucu ve yarı uçucu organik maddeler ,civa ,genotoksik /sitotoksik ajanlar, radyolojik atıklar ve basınçlı
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Elazığ ilinde oluşacak Enfeksiyöz atıklar ile kesici – delici atıklar , sterilizasyon işlemine tabi tutularak zararsız
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Drenaj tabakası
Katı atık sahasında oluşacak sızıntı suyunun drene edilmesi maksadıyla, tabanda teşkil edilecek drenaj
tabakası için 16/32 dane boyutu dağılımlı çakıl malzeme kullanılacak ve en az 30 cm kalınlığında bir drenaj tabakası
teşkil edilmiştir.. Döşenecek sızıntı suyu borularının boyuna eğimi en az %1, bu borulara dikey eğim ise en az %3
olarak uygulanmıştır.

Yüzey Suyu Drenajı
Yüzey suyu atık kütlesine, yüzeysel akış ve yağış sayesinde erişebilmektedir. Yüzey suyunun atık sahasına
girişinin önlenmesi için yüzey suyunun kontrollu bir şekilde toplanması sağlanmıştır.

kaplar sterilizasyon işlemine tabi tutulmayacaklardır.

Sızıntı Suyu Drenaj Sistemi

Bu sterilizasyon ünitesinde bir parçalayıcı ( shredder ) mekanizması bulunacaktır. Miktar, basınç, sıcaklık ve atığın

Taban izolasyonu sırasında teşkil edilen çakıl tabakası sızıntı suyu drenajını sağlayacaktır. Bunun için 30 cm

işleme maruz kalma süresi gibi bütün işlem elektronik olarak kayıt altına alınacaktır. Sterilizasyon ünitesinin kapasitesi

kalınlığındaki tabakanın permeabilite değer (k) ≥ 10-3 m/sn olmalıdır. Atık depolama alanı kendi içerisinde drenaj

minimum 200 kg/ saat olarak belirlenmiştir.

hücrelerine bölünmektedir. Drenaj hücrelerini iki taraftan, delikli borunun yer alacağı orta eksene doğru eğimli

Tıbbi Atık Depolama Sahası

olacak ve eksen, yani boru da boyuna eğime sahip olacaktır. Boruya dik eğim en az %3, boyuna eğim ise en az %1

Sterilizasyona tabi tutulamayan tıbbi atıklar ve steril edilmiş tıbbi atıkların nihai bertarafı Evsel Atık Depolama

olmalıdır.

Ünitesinde depolanacaktır .

SElazığ Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi için birim debi 0,05 lt/sn x ha olarak hesaplanmıştır. Boruların

AMBALAJ ATIKLARI

boyutlandırılmasında, Prandtl-Colebrook formülü dikkate alınmış

TESİS YOLLARI

Belediyemiz ambalaj atıkları yönetim planı doğrultusunda Elazığ ilindeki ambalaj atıklarının ayrıştırılması
için ülkemiz şartlarına uygun bir ambalaj atıkları ayırma tesisi yapılmıştır. Bu tesisin ana hatlarını atık bunkeri,

Elazığ Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde üç tip yol planlanmıştır. Yollar ve özellikleri aşağıda

konveyörler , demir , kağıt ve plastik balya ve presleri , magnetik seperatörü, çelik konstrüksüyon yapı ve konteynırlar

açıklanmıştır:

Kontrol Yolu

oluşturmaktadır.

EVSEL KATI ATIK DEPOLAMA ALANI

Tesis girişinden itibaren ünite yerleşimindeki tüm bina, ünite ve birimlere ulaşımı sağlayacak ve ayrıca katı

Elazığ Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi olarak seçilen saha yaklaşık 130 ha büyüklüğündedir. Tahsis edilen

atık depolama alanı etrafındaki ulaşımı sağlayacak olan yoldur. Bu yol özellikle katı atık depolama alanının işletme

alan içerisinde 80 ha büyüklüğündeki alan Elazığ Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi olarak planlanmıştır. İlk Etap 7

ve işletme sonrasında da her türden kontrolünün yapılabilmesi için öngörülmüştür.

2

yıllık alan için evsel fiili depolama gövdesi yaklaşık 64677 m olmak üzere yaklaşık 20 ha bir alan ( binalar ,tıbbi atık

Servis Yolları

lotu dahil ) projelendirilmiş olup 2008 yılında tamamlanarak işletmeye hazır hale getirilmiştir.

Servis yolu 1, katı atık depolama alanı kenarından yani seddeden itibaren, atık döküm noktasına erişimi

3

Katı atık lotu 1.789.013 m düzeyindeki net katı atık depolama kapasitesine sahip olup ilimizin 7 yıllık ihtiyaçlarını

sağlayacak geçici yoldur.

3

karşılayacak düzeydedir. 7 yıl sonunda depolanacak katı atık hacmi 1.783.933 m olarak öngörülmektedir. .

Servis yolu 2, katı atık depolama alanından ayırma tesisine ulaşımı sağlayacaktır.

Geçirimsizlik Tabakası

Gözlem Kuyuları

Geçirimsizlik tabakası olarak Elazığ Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde sıkıştırılmış kil tabakası

Düzenli depolama sahası çevresinde muhtemel sızıntı suyu ve gaz hareketinin izlenmesine yönelik olarak

kullanılmıştır. 60 cm kalınlığında kil tabakası maksimum 30 'ar cm lik tabakalar halinde %98 sıkışma elde edilinceye

Elazığ Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde 3 adet gözlem kuyusu inşa edilmiştir.

kadar sıkıştırılarak serilmiştir.
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·
Müdürlüğümüzce şehrimizdeki 37 mahallemize bağlı tüm cadde, sokak, bulvar, kavşaklar ve resmi

kuruluşların temizliği 4 vardiya halinde araçlarımız ve ekibimiz ile belirlenen program dahilinde temizlik
·
Katı Atık Transfer İstasyonu Yükleme Rampası ile Katı ve Tıbbi Atık Düzenli Depolama Tesisi İdari Binaları
ve katı atık lotu tamamlanmıştır.

hizmeti verilmektedir. .

·
Cami ve mescitlerimizin temizliği düzenli olarak yapılmıştır. Bu çalışmalarımızda her türlü araç ve gereç
·
Katı Atık ve Tıbbi Atık Düzenli Depolama Tesisi, Atıksu Arıtma Tesisi ile Katı Atık Transfer İstasyonunun
çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmıştır.

(temizlik malzemesi dahil) ile personel ihtiyacı Müdürlüğümüzce karşılanmıştır.

·
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çevre temizliği konteynerler ve büyük çöp tankları ile yapılmaktadır. İlgili
·
Belediyemiz Entegre Atık Yönetimi kapsamında katı atıkların nakliyesi için 2 adet treyler, katı atık lotlarında
atıkların sıkıştırılması işlemlerinde kullanmak üzere 1 adet kompaktör alınmıştır.

çöp tankları için özel dizayn edilmiş zincirli araçlarımız görev yapmaktadır.

·
Katı tıbbi atık düzenli depo tesisi ile aktarma tesisinde kullanmak üzere 2 adet tek odalı 1 adet iki odalı

1. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

prefabrik konteyner alınmıştır.

Yapılan çalışmalarımız girdi, çıktı, kalite, verimlilik ve sonuç değerleri göz önüne alınarak düşünülecek olursa, bir
·
Katı Atık Transfer İstasyonunda kullanmak üzere 1 adet jeneratör alınmıştır.
plan ve proje kapsamında düzenli olarak yürütülüp başarı ile sonuçlandırılmıştır. Bu çalışmalarımız halkımız
·
Katı Atık Transfer İstasyonunda su sondaj kuyusu inşaatı ve su doposu inşaatı yapılarak tesisin kullanım ve
beğenisini kazanmıştır

içme suyu ihtiyacının karşılanması sağlanmıştır.

·
Meryemdağı mevkiindeki çöp döküm alanında rehabilite çalışmalarına devam edilmiştir.

I- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
·
Dini bayramlar ile milli bayramlarda dahil olmak üzere her hafta 2 gün olmak üzere şehrimin anaartelleri
Müdürlüğümüz ve İtfaiye Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde yıkanmıştır. Şehrimizde sadece 2 üstgeçit olması

A. Üstünlükler

nedeniyle bu üstgeçidimiz ilkbahar ve yaz aylarında her hafta temizlenmektedir. Şehrimizde Kurban Kesim

·
Katı atık ve tıbbi atıkların toplama işleminin çevre ve insan sağlığı gözetilerek yapılması,

Yerlerine konteynerler konularak iç kısımlarına büyük poşetler geçirmek suretiyle hijyenik bir ortam

·
Katı atık ve tıbbi atık düzenli depo alanı için Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) olumlu raporunun
alınmış olması; etüt, proje ve altyapı çalışmalarının başlatılması,

sağlanmıştır. Kurban kesim yerlerine kireç ve 400 lt dezenfektan kullanılarak kurban kesim yerleri ve satış

·
e-belediye çalışmaları,

yerleri temizlenip dezenfekte edilmiş ve açılan kuyular tekrar kapatılmıştır.

·
Yaz aylarında yapılan ilaçlama çalışmaları Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığının belirlediği
·
Şehrimizin Ana Arter ve Bulvarları süpürgeli vakumlu araçlarla periyodik bir program dahilinde, tüm yaz
standartlara uygun yapılmaktadır, insektisit kullanımı minimum düzeyde olmaktadır.

mevsimi boyunca süpürmek suretiyle temizlenmiştir.

·
Temizlik hizmetlerinde çalışan personellerimizin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla temizlik garajında
·
Şehrimizin muhtelif yerlerine ayaklı veya duvara monte edilebilen uyarı levhaları konularak muhtelif
tuvalet, 24 saat sıcak sulu duş kabinler, soyunma odaları, toplantı odası gibi sosyal tesislerin planlanması,

işyerlerine el broşürleri dağıtılmıştır. İhtiyaç halinde görsel yayın aracılığıyla halkımız bilgilendirilmiştir.

·
Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde
·
Elazığ Valiliği ve Belediyemizin ortak girişimleri ile Kene mücadelesi amacıyla 810 lt haşere ilacı alınmış olup
Veteriner Hekim gözetiminde Dört Uzman Personel ile şehrimizin en ücra yerleri ve aciliyet arzeden köylere

Müdürlüğümüz bünyesinde toplam işçi sayısının % 6 sı oranında Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

gerekli ilaçlama çalışmaları yapılmıştır.

Mağdurunun İstihdam edilmesi.

·
Geri dönüşümlü atıkların kaynakta ayrılması ile ilgili çalışmalarda ambalaj ve ambalaj atıkları geri dönüşüm
·
Hayvan Organize Sanayi ve kesim yerlerinde temizlik çalışmalarımız sürekli devam edilmiştir. Yaz aylarında
tesisinin tamamlanması ve pilot bölgede geri dönüşüm çalışmalarında elde edilen başarı,

bu işletmeler haşerelere karşı düzenli olarak ilaçlanmıştır.

·
Müdürlüğümüz Temizlik hizmet alımı işi ihalesi şartnamesi gereği açık alanlarda çalışan 300 personelimize

B. Zayıflıklar

giyim yardımı yapılmıştır.

·
Arşivleme sisteminin modern bir yapıya kavuşturulamaması,
·
Tarihi önemi nedeniyle ziyaret edilen Harput mahallemizdeki eskiyen ve de çürüyen kötü görünüm arz eden
çöp konteynerleri yenileri ile değiştirilmiştir. Ayrıca bu mahallemizde gerek ziyaret edilen yerlerin etrafı ile

·
Belediye hizmet birimlerinin bir arada bulunmaması,

bütün cadde ve sokakları hiçbir aksaklığa sebebiyet vermeyecek şekilde temizlenerek ilaçlanması yapılmış ve

·
İSO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin ve 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile Risk yönetimini etkin kılmak için
OHSAS 18001 Iş Güvenliği ve Sağlığı sisteminin mevcut olmaması,

kötü görünüm arzeden yerler temizlenmiştir.
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·
Müdürlüğümüzün personel ve Araç sayısının yeterli olmaması,

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

·
Çalışanlarımızın eğitim, kültür ve iş becerilerinin yeterli olmaması,
·
Şehrimizin geleceği ile kendi geleceği arasında anlamlı bağlar kuramayan insanlar şehrimizi ve dolayısıyla
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
kent mobilyalarını tahrip etmekte yada tahribine seyirci kalmaktadır.

·
Safran Mahallesi- Fevzi Çakmak Mahallesi – Yıldızbağları Mahallesi- Pancarlık Bağları - Askeri Bölge Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Ulukent Mahallesi - Kırklar Mahallesi - Sanayi Sitesi ve Salıbaba Mahallesinin içinden geçen yağmursuyu
kanallarının temizliği ve bakımının DSİ tarafından yapılması gerekmekte iken sağlık açısından tehlike ve kötü
görünüm arz eden kanalların temizlenerek ıslah edilmemesi,

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali

·
Coğrafi ve Kent bilgi siteminin uygulamaya geçirilmemesi,
kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama
·
Şehrimizdeki park sorununun çözülememesi ve buna bağlı olarak ana artel, cadde ve sokakların temizliğinin iyi
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
yapılamaması,
·
İnşaat atıklarının toplanması ve taşınması için gerekli koordinasyonun yapılmaması,
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile
·
Belediyeler Birliğinin kurulmaması,
Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır
·
Fırat Üniversitesi bünyesinde Eczacılık ve Hukuk Fakültelerinin bulunmaması,
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan
·
Elazığ'ın ekonomisine yön veren iş adamlarının ekonomik yatırımlarını batıdaki illere kaydırması,
ederim. (Yer-Tarih)

A. Değerlendirme
Gerekli personel, teknolojik altyapı, eğitim ve belediye içi koordinasyon konularında iyileşmeler sağlandığında
birimlerin performansı daha iyi seviyelere çıkarılabilir.

I- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Yasin KIVANÇ

Ø
Gerçekleştirme görevlilerine mevzuatlar hakkında gerekli eğitimlerin verilerek yeterli hale gelmesi

Temizlik İşleri Müdür V.

sağlanabilir.
Ø
Evrak akışını aza indirecek otomasyon sistemi kurarak bürokratik işlem sayısı, kırtasiye yoğunluğunun
azaltılması sağlanabilir.
Ø
Düzenli periyodik toplantılarla birimlerin koordinasyonunun etkinleştirilmesi sağlanabilir.
Ø
Modern arşiv tesisi kurulup kalıcı personel istihdamı sağlanabilir.
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T.C.
ELAZIĞ BELEDİYESİ
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

SUNUŞ
2005–9809 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kararlaştırılan ve 22.04.2006 tarihli ve 26147 sayılı resmi gazetede
yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve standartlarına ilişkin
esaslar uyarınca Belediye Meclisinin , 04.10.2006 tarihli ve 2006–172 kararı ile ana grup müdürlüğü olan
Veteriner İşleri Müdürlüğü görevime devam edip Sağlık İşleri Müdürlüğü, sağlık işleri birimi olarak
müdürlüğümüz bünyesine bağlanmıştır.
Müdürlüğümüz faaliyetlerine öncelikle insan sağlığını korumayı insan için sağlıklı gıda, sağlıklı çevre ve
sokak hayvanlarını kontrol altına almayı görev edinmiştir. İnsan sağlığını korumayı her türlü hayvansal kökenli
gıdanın takip ve kontrolü sağlanarak, bu gıda maddelerinin tüketiciye sağlıklı şartlarda üretilmesi, depolanması ve
satışa sunulmasını kontrol altında tutmak için bütün işyeri denetimlerimiz sürdürülmektedir.
Hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği çerçevesinde 11/12 Mart 2008 tarihleri arasında
Yerel Hayvan Koruma Görevlilerine Eğitim Semineri düzenlenmiştir.
Müdürlüğümüz İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte 2008 yılı Toplum Bilinçlendirme Eğitim Projesi kapsamında
yürütülmekte olan Hasta Hakları ve Sorumlulukları konularında Memur personele seminer verilmiştir.
Müdürlüğümüz belediye personeline daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek, zaman ve iş kaybını önlemek,
belediyemizin sağlık harcamalarını asgariye düşürmek için belediyemiz kurum hekimliğinde, memur ve bakmakla
yükümlü olduğu yakınları ile daimi işçilerin tedavi ve muayeneleri yapılmaktadır.

1-GENEL BİLGİLER
A-MİSYONUMUZ
İimizin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme ve saygın bir kenti haline gelmesine
katkı sağlama adına; yerel hizmetleri adaletli, kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili bir müdürlük olma
anlayışı ile sunmak

VİZYONUMUZ
Müdürlüğümüzün çalışma alanları içinde yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir bir dünya kenti yapan
öncü ve önder müdürlük olmak.
Şeffaf, katılımcı, değişen ve kendini geliştiren bir müdürlük olmak.
Kaynakları israf etmemek.
Çevreye karşı duyarlı olmak.
Verimli ve etkin çalışmak.
Başıboş Hayvanların Rehabilitasyonu ile ilgili çalışmalar devam edecek ve mevcut yerlerin
kapasitesi artırılacaktır.
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1930 da yürürlüğe konulan 1580 sayılı Belediye ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunları ile
belediyelerin günümüze kadar uzanan yapılanmalarını sağlamıştır. Her iki kanun belediyelere çeşitli görevlerin yanında
Veteriner Hekimlikle ilgili işlevsel görevler yüklemiştir. 1580 sayılı kanun incelendiğinde belediye görevlerinin
yarısına yakının veteriner hizmetlerini oluşturduğu görülecektir. Bu nedenle belediyelerde Veteriner Hekimler personel
yapılanmasında “baş amir” olarak tanımlanmış(madde 77) 3285 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu, 3030 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu da belediyelere veteriner hekimlik hizmetleri ile ilgili görevler vermektedir.
Dünyada WHO ve FAO 50 lı yıllardan başlayarak yayınladıkları raporlarda (FAO/WHO Technical Raport Serias, )
“Gıda Kontrolü ve Veteriner Halk Sağlığı Örgütü” nün kurulması ve etkinleştirilmesi tavsiye edilmekte ve tüm ülkelerce
dikkate alınmaktadır.
Avrupa Birliği BSE ve dioksin krizinde sonra gıda güvenliği ile ilgili düzenlemeleri bunu baz alarak (178/2002/EC)
konsey tüzüğünü yürürlüğe koymuş 16. maddesi ile üye ülkelere gıda güvenliği ile ilgili düzenlemelerin “risk
değerlendirilmesi” esasına göre yapılmasını tavsiye etmiştir. 2004 yılında yürürlüğe koyduğu hijyen
paketlerinde(854/2004,853/2004) hayvansal menşeli gıdaları ayrı değerlendirmiş, bu tür üretim yerlerinin resmi
veteriner hekim gözetiminde üretim yapmasını zorunlu hale getirmiştir.
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2-Örgüt Yapısı

BELEDİYE BAŞKANI

BAŞKAN YARDIMCISI

MÜDÜR

1. 5393 sayılı Belediye kanunu
2. 5018 kamu mali yönetim ve kontrol kanunu
3. 1580 Sayılı Kanunun 15.maddesinin 4,6,14,40 ve 53/b bentleri.
4.

5199 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri .

5.

3030 Sayılı Kanuna bağlı Yönetmeliğin 5.maddesi b/b bendi.

6.

3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunun;22,27,30,33 ve 36.maddeleri.

VETERİNER İŞLERİ
SERVİSİ

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

7. Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinin;21,66, 67,68,76,86 ,89,92,103, 119. maddeleri.
8. 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (Gıdaların üretimi,tüketimi ve denetlenmesine dair) ilgili
maddeleri ve bu K.H.K.ye istinaden çıkarılan yönetmeliklerin ilgili hükümleri.(27/05/2004 tarih ve
5179 sayılı Gıda Kanunu).
9. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97.maddesi.

3 Adet Bilgisayar,1adet yazıcı, 1Adet EKG, Tansiyon aleti, 1Adet Pic-up (kiralık)

4-İnsan Kaynakları

10. 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği mesleğinin icrasına dair Kanunun ilgili maddeleri.

ÇALIŞANLARIN KADROLARINA GÖRE DAĞILIMI
STATÜ
SAYI
Memur
3
İşçi
5
Sözleşmeli
1
Toplam
9

11. Hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği
12. İl Hıfzısıhha Kurulu Karalarının ilgili hükümleri.

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1-Fiziksel Yapı
Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün ek hizmet binasında 5. katta 1 Müdür , 1 personel odası
bulunmaktadır.
İzzetpaşa Mah. Şht. Yzbş.tahir cad. üzerinde bulunan kurum hekimliğinde 1 doktor odası, 1 muayene odası
bulunmaktadır.

ÇALIŞANLARIN KADROLARINA GÖRE DASĞILIMI
11%
33%

MEMUR
İŞÇİ
SÖZLEŞMELİ

56%
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Öğrenim Durumu Memur
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Toplam

1

1
2

İşçi

Sözleşmeli
4
1
1
6

1
1

Toplam
5
1
1
2
9

5-Sunulan Hizmetler
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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PERSONEL EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI
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ELAZIĞ BELEDİYESİ
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ BİRİMİ
Belediyemizde görev yapan memur ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile daimi ve muvakkat
işçilerin tedavi ve muayeneleri Kurum Hekimliğimizde yapılmaktadır.
Memur ve bakmakla yükümlü oldukları ile işçi personelimizin muayene ve tedavi işlemlerinin yanında
pansuman, dikiş alımı, tansiyon ölçümü ve enjeksiyon gibi işlemler de yapılmaktadır.
Sağlık işleri birimimiz, muayene ve tedavi olan personelimizin kayıtları, piyasadaki tüm ilaçlar ile fiyatları
takip edilmektedir.
İşyeri hekimliğimiz tarafından belediyemizde görev yapan daimi ve muvakkat tüm işçilerimizin yıllık
periyodik muayeneleri yapılmaktadır. Muayeneleri yapılan işçilerimizin tümünün sağlık bilgileri dosyalanmaktadır.
Belediyemiz ile sözleşme yapmak isteyen eczanelerle sözleşme yapılmaktadır.
Belediyemiz tarafından sağlık alanında özellikle sosyal güvenceden yoksun fakir vatandaşların böbrek
(Diyaliz) hastalarının evinden alınarak sağlık merkezlerine, hastane çıkışlarında da hastaneden alınarak evlerine
zamanında ve hijyen koşullara uygun ücretsiz hizmet verilmektedir.

İlimiz sınırları içerisinde kaçak kesilen hayvanlara (mezbaha harici) müdahale edilerek.3285 sayılı Hayvan
Sağlık Zabıtası kanununun 103.maddesi gereğince işlem yapılmaktadır.
Belediyemiz Arıtma tesislerinin içerisinde 200 hayvan kapasiteli köpek toplama ve barındırma merkezinde şu
anda 20'a yakın sokak hayvanın yaşama hakları elinden alınmadan ve daha güvenli yaşam sürdürmeleri için
belediyemize ait hayvan toplama merkezimizde bu hayvanların aşıları yapılıp, günlük bakımları ve beslenmeleri
yapılmaktadır.
Yapılan tüm ihbar ve dilekçeler değerlendirilerek; İlimizde başıboş gezen hayvanlar Barındırma
merkezimizde kontrol altına alınmıştır.
Hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği çerçevesinde 11/12 Mart 2008 tarihleri arasında
Yerel Hayvan Koruma Görevlileri Eğitim Semineri düzenlenip, Seminere katılan 12 adet kursiyere sertifikaları
verilmiştir.
Müdürlüğümüz İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte 2008 yılı Toplum Bilinçlendirme Eğitim Projesi kapsamında
yürütülmekte olan Hasta Hakları ve Sorumlulukları konularında 04.09.2008 tarihinde Elazığ Belediyesi tüm
birimlerinde çalışan Memur personele seminer verilmiştir.
Sinek Sivrisinek ile mücadele programında yapılmış olan ilaçlama kontrolleri İhale teknik şartnamesi
Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.
Ayrıca ilimizden çevre illere hayvan ve hayvan deri nakillerinde menşe şahadetnamesi düzenlenerek ücret
mukabilinde gerekli sevkleri yapılmıştır.

01.01.2008 – 31.12.2008 tarihleri arasında kurum hekimliğimizde yapılan tedavi ve muayene istatistiği
aşağıya çıkartılmıştır:
Memur hasta sayısı: 1316
Reçete verilen hasta sayısı:523
Bir üst kademeye sevk edilen hasta sayısı: 793
EKG çekimi: 1
Tansiyon takibi: 73
İM Enjeksiyon:52
7 yara pansuman edilmiştir.
38 Eczanelere ait fatura ve reçeteler ayrıca Resmi ve Özel hastanelere ait müdahale evrakları incelenmiştir.

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
— Kaynakların israf edilmesine, kötü kullanılmasına ve kötü idare edilmesine, hata ve suiistimallere mani olmak,
—Kanun, tüzük, yönetmelik gibi yasal düzenlemelere ve yönetimin talimatlarına uyulmasını sağlamak,

II-AMAÇ VE HEDEFLER

2464 Sayılı Belediye gelirleri Kanunu'nun 97 maddesi gereğince;
Hayvan menşe şahadetnamesi ücretleri aşağıya yazılmıştır;

A-Müdürlüğümüz Amaç ve Hedefleri
Müdürlüğümüz faaliyetlerine öncelikle insan sağlığını korumayı insan için sağlıklı gıda, sağlıklı çevre ve
sokak hayvanlarını kontrol altına almayı görev edinmiştir. İnsan sağlığını korumayı her türlü hayvansal kökenli
gıdanın takip ve kontrolü sağlanarak, bu gıda maddelerinin tüketiciye sağlıklı şartlarda üretilmesi, depolanması ve
satışa sunulmasını kontrol altında tutmak için bütün işyeri denetimlerimiz sürdürülecektir.

Büyükbaş hayvan için
:1 YTL
Küçükbaş hayvan için
:0,25 YKR
Büyükbaş hayvan derisi
:0,05 YKR
Küçükbaş hayvan derisi
: 0,03YKR
Arı (1 Kovan)
: 0,05 YKR
01.01.2007 -31.12.2007 tarihleri arasında yapılan nakiller,
Büyükbaş Hayvan (sığır)
: 1162 Adet
Küçükbaş Hayvan (Koyun)
: 1298Adet
Küçükbaş Hayvan (Keçi)
: 210 Adet
Büyükbaş Hayvan Dersi (sığır)
: 5550 Adet
Küçükbaş Hayvan Dersi (Koyun) : 10100Adet
Küçükbaş Hayvan Derisi(Keçi)
: 6450 Adet
Tavuk
:53500 Adet
Merkep
: 10 Adet
Arı kovanı nakli
:5805 Adet
Kedi
:2 Adet
Kuş
:2 Adet
Köpek
:12 Adet

B-Temel Politikalar ve Öncelikler
Başıboş hayvanlarla mücadele, bilinçsiz hayvan sahiplenme ve bulaşıcı hayvan hastalıklarından korunma
çerçevesinde halkın bilinçlenmesi ve eğitilmesi amacıyla sahipsiz hayvanları bakımı, barınması ve sağlıklarının
korunması ile üremelerinin kontrol altına alınmasını sağlamak, sahipsiz hayvanları kısırlaştırarak başıboş hayvan
sayısını azaltmak ve koruyucu temel hekimlik hizmetlerini vermek.
Müdürlüğümüz belediye personeline daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek, zaman ve iş kaybını önlemek,
belediyemizin sağlık harcamalarını asgariye düşürmek için belediyemiz kurum hekimliğinde, memur ve bakmakla
yükümlü olduğu yakınları ile daimi işçilerin tedavi ve muayeneleri yapılmaktadır.
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A-Mali Bilgiler
1-Bütçe Uygulama Sonuçları
İdare adı

ELAZIĞ BELEDİYESİ

Harcama Birimi Adı Veteriner İşleri Müdürlüğü

Ekonomik
kodlar

Gerçekleşme

Tahmin
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B-Performans Bilgileri
1.Faaliyet ve Proje Bilgileri
Müdürlüğümüz 6 adet Sokak Hayvanlarını İzleme Cetvelleri tanzim edilerek İl Çevre ve Orman
Müdürlüğüne göndermiştir.
Hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği çerçevesinde 11/12 Mart 2008 tarihleri arasında Yerel
Hayvan Koruma Görevlileri Eğitim Semineri düzenlenip, Seminere katılan 12 adet kursiyere sertifikaları
verilmiştir.
Müdürlüğümüz İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte 2008 yılı Toplum Bilinçlendirme Eğitim Projesi
kapsamında yürütülmekte olan Hasta Hakları ve Sorumlulukları konularında 04.09.2008 tarihinde Elazığ
Belediyesi tüm birimlerinde çalışan Memur personele seminer vermiştir.
2008 Mali yılı içerisinde Müdürlüğümüz 576 adet ödeme evrakı düzenlemiş, 2009 Performans Programı
hazırlanmıştır.

2-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

2007
01-Personel
Giderleri
02-SGK Devlet
Pirimi Giderleri
03-Mal ve Hizmet
Alımı Gider
04-Faiz Giderleri
05-Cari
Transferler
06-sermaye
Giderleri
07-Sermaye
Transferleri
08-Borç verme
Bütçe Ödeneği
Toplamı
Transfer Edilecek
Ödenekler
GENEL TOPLAM

Bütçe Ödeneği
GENEL TOPLAM

2008

2009

2010

2011

98.406.87

104.583.25

171.500.00

173.558.00

175.640.69

4.904.45

5.658.94

6.000.00

6.072.00

6.144.86

524.389.36

656.039.02

1.126.200.00

1.139.714.40

1.153.390.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.563.60

9.097.56

12.000.00

12.144.00

12.289.73

1.039.00

0.00

150.000.00

151.800.00

153.621.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

638.303.28 775.378.77 1.465.700.00 1.483.288.40

952.815.00
952.815.00

1.365.700
1.365.700

1.465.700.00
1.465.700.00

1.483.288.40
1.483.288.40

Müdürlüğümüz İl Tarım Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesi
Veterinerlik Fakültesi ile Uyumlu ve koordinasyon içerisinde çalışmalarımız devam edip her türlü bilgi
alışverişinde bulunulmuştur.
Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu tüm seminerlere Tarım Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre
Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden, uzman personeller seminerlerde görevlendirmişlerdir.

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-Üstünlükler
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinin;21,66,
67.68.76.86, 89.92.103, 119. maddeleri. Hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği gibi
mevzuatını ilgilendiren konularda seminerler düzenleyip ve personele birebir anlatıp uygun araç ve
gereçler ile iyi bir çalışma ortamı sağlanarak verimliliğin en üst düzeye çıkarılması üstünlük olarak
görmektedir.

B-Zayıflıklar

1.501.087.81

Müdürlüğümüzün zayıflıkları bulunmamaktadır.

1.501.087.81
1.501.087.81

İÇ KONTROL BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde: Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru
olduğunu beyan ederim.

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin
idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını
ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi
olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim
dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Müdürlüğümüz bütçesine 2008 Faaliyet dönemi içerisinde Mali yıl ödeneği olarak 1.365.700 TL ödenek
konulmuş olup yıl içerisinde 775.378.77 TL si harcanmış. Geri kalan 590.321.23 TL Ödenek iptal edilmiştir.

3-Mali Denetim Sonuçları
Müdürlüğümüz 2008 Mali yılı içerisinde 12 adet Taşınır Mal İşlem Fişi (TİF) , 12 adet Doğrudan Temin
Komisyon Kararı ve Ödeme Emirlerini düzenli olarak yapmış ve bu evrakları arşivlemiştir.

Fikret GÜROCAK
Veteriner İşleri Müdürü
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T.C
ELAZIĞ BELEDİYESİ
Zabıta Müdürlüğü
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B-Yetki ve Sorumluluk
Görevleri
(1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır:
a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;

1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak
amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve
Belediye Zabıtası; Belediye sınırları içinde kentin düzenini ve kent halkının sağlık ve huzurunu, belediye
yetkileri kullanmak.
meclisi ve encümeninin bu amaçla alacağı kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla, belediye suçlarının
2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini
ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.
işlenmesini önleyici tedbirler almakla ve işlenen belediye suçlarını takiple mükellef özel bir kolluk gücüdür.
3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,
İnsanlığın yerleşik hayata geçtiği dönemlerden günümüz modern kentlerinin sosyokültürel ve
4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri
görmek.
sosyoekonomik hayatında muhtemel bir kargaşayı önleyip bazı keyfiyetlerin ve olumsuzlukların önüne geçilmesi
5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak,
bakımından “Denetimin” gerekli bir etkinlik olarak karşımıza çıktığı görülür. Özellikle kentlerde bu etkinliğin daha bir
bayrak asılmasını sağlamak.
6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.
önem kazandığı ortadadır. Kentlerin değişme ve gelişme göstermesi paralelinde kent sakinlerinin ihtiyaç ve
7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu
beklentilerinin çeşitlenmesine neden olmuştur. Bu tip gelişmeler karşısında denetim etkinliğinin bu beklentilere
yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini
karşılık gelecek şekilde daha çağdaş, etkin ve verimli hale getirilmesi ise kaçınılmazdır. Bu nedenle belediye
kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.
zabıtasının misyon ve vizyonunun, gelişen-değişen kent sorunları ve devredilen yeni görevler doğrultusunda yeniden
9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine
göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca
belirlenmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.
özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.
Hedefimiz, vatandaş odaklı hizmet anlayışını benimseyen, güvenilir, verimli ve yenilikçi bir kolluk kuvveti
10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını,
olmaktır.
bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını
veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni
I-GENEL BİLGİLER
işlemleri yapmak.
A-Misyonumuz
11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli
ve 25245 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara
Zabıta Müdürlüğü olarak yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde imkân ve yetkileri kullanarak yaşana bilir bir çevre,
verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.
şeffaf ve her işin merkezine insanı koyan bir yönetim, yasal düzenlemelerin vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk
12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde
bilinci ile katılımcı, çağdaş, birim hizmeti ile hızlı, güvenilir ve planlı çalışmayla hizmet verecek
etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında
·
Yenilikçi
belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.
·
İleri Görüşlü
13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi
·
Vatandaş ve Kalite Odaklı
yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında
·
Güvenilir ve Dürüst
sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
·
Çalışkan
14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak
·
Takım Çalışmasına İnanan
Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak
·
İnsanlara Değer Veren ve Güvenen
bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre,
·
Öncü
yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
·
Dinamik
15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel
·
Lider
olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.
Müdürlük olmak.
16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman
emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,
Vizyonumuz
17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine
Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı
Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Faaliyet gösterdiği konularda gerekli koordineyi sağlayarak çözümcü yapıcı anlayışla bilgiyi esas alan takım
hükümlerine
göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara
ruhu ile yaratıcılık, esnek, planlı çalışmalarıyla, sürekli gelişme anlayışı ile görevinde en iyi şekilde kaliteli hizmetler
mani
olmak.
sunan öncü, dinamik ve lider müdürlüklerden biri olmak.
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18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak
Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli
tedbirleri almak.
19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı
aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki
belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini
kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp
almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların
tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve
benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.
22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye
alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip
edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.
25) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.
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b) İmar ile ilgili görevleri;
1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan
sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu,
mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı
yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak
derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan
inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak
düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.
3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz
yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.
4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma
alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen
gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere
numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve
yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı
oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.
7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.
8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar
veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye,
eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen
görevleri yerine getirmek.
9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde
hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu
yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların
itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.
10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin
nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et
kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.
11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri
içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin
sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını
kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.
ç) Trafikle ilgili görevleri;
1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar
içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları
ile birlikte tutanak düzenlemek.
2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis
ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.
3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve
benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.
4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri
yürütmek,
5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.
6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.
7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek,
uymayanlara tutanak düzenlemek.
d) Yardım görevleri;

c) Sağlık ile ilgili görevleri;
1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların
Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun,
ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele
yardımcı olmak.
2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi
uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.
4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının
eşelenmesini önlemek.
5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları
men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.
2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine
verilen görevleri yerine getirmek.
3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde
sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.
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– (1) Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine
getirebilmek için belediye sınırları içinde;
a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili
belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,
b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya
müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,
c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak
üzere tutanak düzenler,
ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,
d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının
ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,
e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve
yaya kaldırımlarını işgallerini önler,
f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını
önler,
g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap,
kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol,
meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs
edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,
ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve
çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,
h) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike
yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,
ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve
gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.
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ARAÇLAR
Resmi araç (doğan SLX)
Resmi araç (Renault)
Motosiklet
KİRALANAN ARAÇLAR
Makam aracı
Connect
Partner
Pikap
3 adet minibüs
1 adet gezici zabıta kontrol aracı

MODEL
1997
1994
2006

ÇALIŞIRLIK ORANI
% 100
% 100
%100

2005
2004
2007
2005
2005.2007.2007

% 100
% 100
% 100
% 100
% 100

ısıpaY tügrÖ-2

BELEDİYE BAŞKANI

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRÜ

MÜDÜR YARDIMCISI

ZABITA KARAKOLU

Sorumluluğu

EVRAK KALEM

RUHSAT SERVİSİ

TAŞINIR KONSOLİDE
BİRİMİ

3-Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini
bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle
yükümlü ve sorumludurlar.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

Müdürlüğümüzün gerek internet gerekse kullandıkları otomasyon programları olarak tüm bilişim altyapı hizmetleri,
Bilgi İşlem Servisi aracılığı ile sağlanmaktadır.
Birimimiz Belediyemizin tüm birimlerinin güvenli ve sağlıklı bir merkezi ağ yapısı içinde birbirleriyle ilişkili
ve haberdar olarak tek bir otomasyonda işlem yapmaları için çalışmaktadır.
Müdürlüğümüz hizmetlerinin yürütülmesinde servisimizde toplam 7 adet bilgisayar, 7 adet yazıcı, 1 adet faks
bulunmaktadır.

1-Fiziksel Yapısı

4-İnsan Kaynakları
Zabıta Müdürlüğümüzde 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 4 Amir, 13 komiser, 9 memur, 34 zabıta memuru, 4 daimi
işçi olmak üzere toplam 66 personel çalışmaktadır. Temizlik İşleri Müdürlüğü den temin edilen 17 geçici işçi
personelinin Müdürlüğümüz emrine verilmesi.
Norm Kadro esaslarına göre personel sayımız 53 olduğu için ve personel alımı az olduğu için halkımıza yeteri
kadar hizmet verememekteyiz.

Zabıta Müdürlüğü Belediyemizin Yeni Mahalle Dr. Tevfik Sakallı oğlu Sok. No:3/A 'da inşaatı tamamlanan
hizmet binasının 1.katında 1 müdür odası, 1 müdür yardımcısı odası, 1 amir odası, 1 ruhsat servisi, 1 zabıta kalemi
bodrum katında ise 1 zabıta karakol, 1 dilenci arama odası, 1 arşiv, 1 komiser odası olmak üzere 9 odada hizmet
vermektedir.
Zabıta Müdürlüğünde 2 tane Belediyenin tahsis ettiği, 7 tane hizmet alımı yoluyla kiralanmak üzere toplam 9
tane araç bulunmaktadır.
Ayrıca müdürlüğümüzde kullanılmak üzere 4 adet motosiklet alınmıştır ve gezici Mobil Karavan
bulunmaktadır. Pazaryerlerindeki yapılan ölçümlerden şüphe duyanlar burada kontrol etmektedirler.
Müdürlüğümüzde 1 merkez kontrol olmak üzere 43 adet telsiz bulunmaktadır.

MEMUR
KADROLU İŞÇİ
TOPLAM
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PERSONELİN EĞİTİM DURUMLARI
ÖN LİSANS
LİSANS
LİSE
İLK ÖĞRETİM

2
3
45
6

İLK ÖĞRETİM, 6, 11%

ÖN LİSANS, 2, 4% LİSANS, 3, 5%

8.36 tane akıl hastası valilikten gelen evrakları ile beraber Elazığ Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesine polis
ekipleriyle beraber yatışları yaptırılmıştır.
9.Encümen Kararları ile şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan 15 iş yeri kapatılmıştır.
10.289 şâhısa ekonomik durumları iyi olmadığından ilimizden başka illere gidiş yol ve iaşe masrafı olarak
27.130.00 YTL yol ücreti ödenmiştir.
11.Gerek resmi dairelerde gerekse özel kuruluşlardan birim, servis ve müesseseler tarafından Belediyemiz Zabıta
Müdürlüğüne gönderilen ilan ve askı tutanakları Belediyemiz hoparlöründen halka 581 adet ilan metni
duyurulmuştur.
12.İlimizdeki işyerleri ile ilgili 16 adet işgaliye kaldırılmış olup, 7 adet işgaliye yazılmıştır.
13.İlimizde faaliyetleri süresince inşaatları tahta perde, inşaat atıkları ve araç trafik akışının düzenli olması
yönünde kontrollerimiz sürdürülmüştür.
14.İlimizde izinsiz olarak işyeri açıp faaliyet gösterdiklerinden dolayı haklarında yasal işlem yapılmış ve
Belediyemize ruhsat almaları sağlanmıştır. Toplam 484 adet açma ruhsatı verilmiş olup bunlarda 399 sıhhi
müessese, 85 adet GSM birinci sınıf olmak üzere ruhsat alınmıştır. 94 adet işyerini devir,147 adet işyeri terk
edildiğinden ruhsatı iptal edilmiştir. 44 adet iş yeri müracaatları evrak yetersizliğinden dolayı kabul edilmemiştir.
15.İlimizde bulunan imalathaneler ve fırınlar devamlı olarak kontrol edilmektedir.
16.İlimizde bulunan kafeler, internet kafeler ve umuma açık eğlence yerleri hakkında 198 adet işyerine Emniyet
Müdürlüğünce tutanak tutulup evrak müdürlüğümüze gönderilmiş olup encümen kararı çıkarılmıştır.
17.Vatandaşlarımızın pazardan aldığı her türlü malzemenin miktarından şupeye düştüklerinde zabıta noktasına
giderek hassas terazide tartılması için mobil sistem gezici zabıta karakolu kurulmuştur.
18.Resmi törenlerde Ata'nın Mozolesine çelenk koyma merasimlerinde zabıta memurlarının eğitimden geçirilip
gayet titiz ve disiplinli bir şekilde konulması gereken yere koyar, yine aynı disiplin ve titizlikle bulunduğu yeri terk
edip protokol un beğenisini kazandırmış bulunmaktayız.
19.İlimiz kapalı çarşı esnafına da getirmiş olduğumuz sarı çizgi uygulamasıyla hem esnafın kaldırım ihlalini
önlemesine hem de vatandaşlarımızın rahatlıkla dolaşmasına neden olmuştur. Bu çalışmamız esnaf ve
vatandaşlarımız tarafından takdirle karşılanmıştır.
20.Mevcut bulunan 4 adet motosikletlerin plakaları çıkarılmış ve ruhsatları Emniyet Trafiğinden alınmış olup
motorize ekibimize dahil edilmiştir. Bu nedenle faaliyetlerimizin daha verimli olması için motorize ekiplerimiz
olaylara anında müdahale etme şansımız olmuştur.
21.Zabıta kışlık elbiselerimiz yeni değişen yönetmelik esaslarına göre yapılmış olup, zamanında kışlık
elbiselerine kavuşturulmuştur.
22.Zabıta Müdürlüğümüz bilgisayar ağına geçirilmiş olup, teknoloji fırsatlarından faydalandırılmıştır.
6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Müdürlüğümüz bünyesinde 1 gece amiri,1 ekipler amiri, 1 merkez amiri olarak ve bunlara yardımcı olarak
şikâyet, ruhsat, Pazar yeri, dilenci, gece ekibi, terminal, trafik, imar, sebze hali ve riyaset olmak üzere şehrimizin
muhtelif yerlerinde 24 saat görev yapmaktadır, hafta sonu resmi tatil ve bayram günleri dâhilinde nöbetçi ekiplerimiz
şehrimizin düzen ve refahı için çalışmaktadırlar.

LİSE, 45, 80%

5-Sunulan Hizmetler
1.Şehrimizde bulunan esnaflara ruhsatsızlıktan ve kaldırım işgallerinden dolayı 580 adet muhtelif suçlardan dolayı
ceza tutanağı tanzim edilmiştir.
2.Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan esnaf ve sezon itibarı ile çilek, mısır, kestane satıcılarından toplam 11 adet
işgaliye raporu düzenlenmiştir.
3.Haftanın 6 (altı) günü mesai saatleri içerisinde sürekli sabit olarak vazife gören 2 (iki) Zabıta Memurumuzla fatura,
etiket, ölçü aletleri, satışa arz edilen sebze ve meyvelerin çürük olarak satışa arz edilmemesi için gerekli denetimler
yapılmakta ve haksız kazanç sağlanmasını önlemek için, şehir içerisinde satışa 96 seyyar satıcıya zabıt tanzim
edilerek şehir bazındaki sabit Pazaryerlerine kanalize edilmiştir.
4.Müdürlüğümüzün 01.01.2008 – 31.12.2008 tarihleri arasında servisimize resmi dairelerde, özel kuruluşlarda,
belediyemiz servisleriyle diğer müesseselerden gelen 2537 adet resmi evrak ve müracaat dilekçelerinin resmi
muamelesi yapılmış olup, ayrı ayrı cevaplandırılmıştır
5.Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı kanalizasyon servisince 352 adet arıza tıkanıklığı giderildiğinden dolayı tanzim
edilen ceza tutanakları tahsil edilerek yasal işlemleri yapılmıştır.
6.Belediyemizin muhtelif birimlerine ait 558 adet resmi evrakın ilgililere tebliği yapılmış olup, ilgili birimlere
kanalize edilmiştir.
7.İlimiz dâhilinde cami önlerinde, cadde, sokak ve kenar mahallelerde halkımızın merhametini istismar eden toplam
369 dilencinin 132 şahsi memleketlere gönderilmiştir.

II-AMAÇ VE HEDEFLER
A-Müdürlüğümüzün Amaç ve Hedefleri
Amaçlarımız
Faaliyet gösterdiği konularda sürekli gelişme anlayışı ile kaliteli hizmetler sunan öncü, dinamik ve lider
Müdürlüklerden biri olmak,
Vatandaş odaklı hizmet anlayışını benimseyen, güvenilir, verimli ve yenilikçi bir müdürlük olmak.,
Belediye yönetimimizde katılımcılık, şeffaflık ve adalet temel ilkemiz olarak öne çıkmak,
Bilmekteyiz ki yaratılan en şerefli varlık insandır. Ona hizmet
Bilmekteyiz ki yaratılan en şerefli varlık insandır. Ona hizmet kutlu bir görevdir. Hizmet kalitesinde sınır ve
durma noktası yoktur. Bizim çabamız sınırsız olan insan arzu ve ihtiyaçlarını, sınırlı kaynaklarımızla en optimal
şekli ile karşılama gayreti,
Belediye yönetimi olarak bizler, şehrin emanet edildiği kişiler olduğumuzun bilincini ve onurunu yaşıyor; bu
doğrultuda en güzeli yakalama amacını taşıyoruz.
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1.İlimizin muhtelif semtlerinde 4 adet Zabıta Karakol binasının yapılması ve faaliyete geçirilmesi
2.Telsiz ağının geliştirilmesi
3.Zabıta tören bandosu kurulması için bütçeye 4.000.00 YTL ödenek ayrılması
4. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Gıda Kontrol Ekibinin kurulması
5.Zabıta sayımızın arttırılması
6.Her mahalleye sabit Pazaryerlerinin kurulması
7.Mahallinde görüntülü kamera sistemi
8-Toplum destekli zabıta personel birimi kurma
9-Zabıta ambulans alınması
B-Temel Politikalar ve Öncelikler

3.
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Hedeflerimiz

1.
2.
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Seyyar satıcıların belli merkezlerde toplanıp, kapalı bir mekâna kavuşturulması
Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan dilencileri toplayarak 5237 Sayılı T.C.K. 229.maddesi, 5326 Sayılı
Kabahatler Kanunun 33.maddesine istinaden yasal işlem yapmak.
İlimizdeki mevcut kaldırım işgallerinin önlenmesi için 5393 Sayılı Kabahatler Kanunun 1608 sayılı kanun ve
diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda yasal işlem yapılması

Bütçe Ödeneği

1.770.609.89

2.331.300.00

2.403.388.00

2.432.228.66

2.461.415.39

Döner Sermaye

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Diğer Yurt İçi Kaynaklar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Yurt Dışı Kaynaklar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Genel Toplam

1.770.609.89

2.331.300.00

2.403.388.00

2.432.228.66

2.461.415.39

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:
Müdürlüğümüz bütçesine faaliyet dönemi içerisinde Mali yıl ödeneği olarak 2.331.300.00 TL
ödenek konulmuş olup, yıl içerisinde 1.679.318.03 TL'si harcanmış, geri kalan 651.981.97
TL'lik ödenek iptal edilmiştir.

C-Diğer Hususlar

3-Mali Denetim Sonuçlar

Zabıta yönetmeliğine göre her 1500 kişiye bir zabıta hesabıyla 300.000 'e yaklaşan şehrimizin 200 zabıta
olması için kadro ihdası için çalışmalarımız devam etmektedir. Zabıta müdürlüğümüze yeni personeller alınmış
olup ancak gereken yeterli sayıya ulaşılmamıştır.
İlimizin muhtelif semtlerinde 4 adet zabıta karakol binasının yapılıp faaliyete geçirilmesi

Müdürlüğümüz 2008 mali yılı içerisinde yapmış olduğu ödeme evraklarını ve taşınır mal işlem
fişlerini düzenli olarak yapmış denetlenmek üzere gerekli şekilde dosyalanıp arşivlenmiştir.

III.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRİLMELER

B-Performans Bilgileri

A-Mali Bilgiler

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

1-Bütçe Uygulama Sonuçları
İdare Adı

ELAZIĞ BELEDİYESİ

Harcama Birimi Adı

Zabıta Müdürlüğü
Gerçekleşme

1-İlimiz 484 şahsa ruhsat verilmiştir.
2–2008 mali yılı içinde müdürlüğümüze 2537 adet resmi evrak gelmiş olup cevap
verilmiştir.
3–580 adet ceza tutanağı tanzim edilerek encümene sevkleri yapılmıştır.
4- 198 adet tutanak emniyet müdürlüğünden zabıta müdürlüğüne gönderilmiş olup gelen
evrakların encümene sevkleri yapılarak emniyet müdürlüğüne cevap verilmiştir.

Tahmin

Ekonomik Kodlar (1.Düzey)
01-Personel Giderleri

2007
873.084.00

2008
1.011.849.40

2009
1.096.000.00

2010
1.109.152.00

2011
1.122.461.82

02-SGK Devlet Primi Giderleri

145.474.70

127.119.78

150.000.00

151.800.00

153.621.60

03-Mal ve Hizmet Alım
Giderleri

213.449.12

300.223.78

733.388.00

742.188.66

751.094.92

04-Faiz Giderleri

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

05-Cari Transferler

189.411.95

237.998.71

404.000.00

408.848.00

413.754.17

06-Sermaye Giderleri

25.913.92

2.126.36

20.000.00

20.240.00

20.482.88

07-Sermaye Transferleri

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

08-Borç Verme

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bütçe Ödeneği Toplamı

1.770.609.89

2.331.300.00

2.403.388.00

2.432.228.66

2.461.415.39

Transfer Edilecek Ödenekler

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Genel Toplam

1.447.333.69

1.679.318.03

2.403.388.00

2.432.228.66

2.461.415.39

2-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Resmi törenlerde Ata'nın Mozolesine çelenk koyma merasimlerinde zabıta memurlarının eğitimden geçirilip
gayet titiz ve disiplinli bir şekilde konulması gereken yere koyar, yine aynı disiplin ve titizlikle bulunduğu yeri terk
edip protokol un beğenisini kazandırmış bulunmaktayız.
Mevcut bulunan 4 adet motosikletlerin plakaları çıkarılmış ve ruhsatları Emniyet Trafiğinden alınmış olup
motorize ekibimize dahil edilmiştir. Bu nedenle faaliyetlerimizin daha verimli olması için motorize ekiplerimiz
olaylara anında müdahale etme şansımız olmuştur.
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A-Üstünlükler
Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere 4 adet motosiklet alınmıştır ve gezici Mobil Karavan bulunmaktadır.
Pazaryerlerindeki yapılan ölçümlerden şüphe duyanlar burada kontrol etmektedirler
Resmi törenlerde Ata'nın Mozolesine çelenk koyma merasimlerinde zabıta memurlarının eğitimden
geçirilip gayet titiz ve disiplinli bir şekilde konulması gereken yere koyar, yine aynı disiplin ve titizlikle bulunduğu
yeri terk edip protokol un beğenisini kazandırmış bulunmaktayız.
Mevcut bulunan 4 adet motosikletlerin plakaları çıkarılmış ve ruhsatları Emniyet Trafiğinden alınmış olup
motorize ekibimize dahil edilmiştir. Bu nedenle faaliyetlerimizin daha verimli olması için motorize ekiplerimiz
olaylara anında müdahale etme şansımız olmuştur.

B-Zayıflıklar

2008 FAALİYET RAPORU

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2008 FAALİYET RAPORU

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C
ELAZIĞ BELEDİYESİ
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
(2008 Faaliyet Raporu)
SUNUŞ :
Müdürlüğümüz belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde norm kadro uygulamasına esas
teşkil etmek üzere hazırlanan “Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro ilke ve
standartlarına İlişkin Esaslar”, Bakanlar Kurulu'nun 29/11/2006 tarihli ve 2006/9809 Sayılı kararı ile kabul edilerek,
Resmi Gazetenin 22 Nisan 2006 tarih ve 26147 sayılı nüshasında yayınlanan belediyemiz meclisinin 04/10/2006
tarih ve 2006/172 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

I-GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon

Zabıta yönetmeliğine göre her 1500 kişiye bir zabıta hesabıyla 300.000 'e yaklaşan şehrimizin 200 zabıta olması
için kadro ihdası için çalışmalarımız devam etmektedir. Zabıta müdürlüğümüze yeni personeller alınmış olup ancak
gereken yeterli sayıya ulaşılmamıştır. Bu nedenden ötürü istediğimiz düzeyde halkımıza hizmet vermekte
zorlanmaktayız.

Misyon :
T.C. Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün misyonu, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat
ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, imar yasasına göre kamu hizmetlerine ayrılan alanların
kamulaştırma işlemleri, Belediye'ye ait Emlak'ın takip ve işlemlerini yürütmek, uygun biçimde değerlendirilmesi
kiraya verilen mülklerin kira gelirlerinin tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilmesi emlak alım, satım, kiralama ve
devir işlemlerinin yapılması belediyemizin diğer birimleri ile koordinalı olarak çalışma esasını geliştirmek ve ilgili
yasaların verdiği yetki ve yasal düzenlemelerle uyumlu olarak bireylere ve kurumlara temel insani ihtiyaçlarını
karşılama ve kendine yeterli olma konusunda yardımcı olmaktır.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Vizyon :
Etüd Proje Müdürlüğü, misyonu ile birlikte yasaların verdiği yetki ve Belediye Başkanının belirleyeceği
esaslar çerçevesinde ilimize en iyi hizmeti verebilmek amacıyla, imar planında yol, yeşil alan, park, ve otopark gibi
alanlar ayrılmış kısımların kamulaştırma işlemlerini tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmaya hazır hale
getirmek için daha fazla hizmet edecek şekilde katkıda bulunmak, şehrimizi standartların üzerine taşıyarak, 'örnek
şehir' olması yolunda her türlü yeniliğe açmak.

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dâhilinde: Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu
beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali
karalar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip
olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetici raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim.

B- Yetki Görev ve Sorumluluklar :
Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altındaki mülklerin sevk ve idare edilmesi, kiraya verilmesi, kira
bedellerinin tahsil edilmesi, muhtarlık hizmet binası ve kamu kurum-kuruluşlarının ihtiyacı olan bina veya arsaların
belediyemiz imkanları dahilinde kiralanması veya tahsis işlemlerini yapmak, belediyemiz sınırları içinde imar
planları doğrultusunda plan uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan yol,park,yeşil
alanlar,otopark vb. gibi özel arazilerin istimlak ve kamulaştırmalarının yapılmasını sağlamak,müdürlüğümüzü
ilgilendiren konularda vatandaşlarımızın yapmış oldukları talep ve müracaatlarının incelenmesi ve
cevaplandırılması, belediyemizi ve müdürlüğümüzü ilgilendiren her türlü gayrimenkul konularıyla ilgili
yazışmaları yapmak takip etmek ve sonuçlandırmak, belediyemize ait arsaların 2886 Sayılı Yasaya göre satışının
yapılmasını sağlamak amacıyla dosyaların hazırlanarak encümene ve imzaya sunulması,
Konuları müdürlüğümüzün yetki, görev ve sorumluluk alanları içindedir.

Cemil ÇİFCİ
Zabıta Müdür
V.
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1- Fiziksel Yapı :
Müdürlüğümüz Olgunlar Mahallesi Sebze Hali yanı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü binasında 1 müdür, 1'de
servis odası olmak üzere toplam 2 oda da hizmet vermektedir.

2- Örgüt Yapısı :
a- Başkan
b- Başkan Yardımcısı
c- Müdür
d- Servis Sorumlusu
e- Personel

2008 FAALİYET RAPORU

C- İdareye İlişkin Bilgiler

2008 FAALİYET RAPORU
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1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

1 1 1

İLKÖĞRETİM

0
PERSONELİN
EĞİTİM DURUMU
(01.01.200731.12.2007)

LİSE
ÖNLİSANS
LİSANS

5- Sunulan Hizmetler :
Müdürlüğümüz bir yıllık süre içerisinde;
1- Mülkiyeti Belediyemize ait Harput Mahallesi Dabakhane' de Büfe, Karşıyaka Mahallesinde Halı Saha, Sürsürü
Mahallesinde spor kompleksi, Harput Mahallesinde Çınarlı Park çaybahçesi, Fırın, Berber Dükkanı, Çarşı Mahallesi
Gündüz Sokak'ta WC, Çarşı Mahallesi Bosna-Hersek Bulvarı refüş içinde WC, Saray Camii altında WC, Rızaiye
Mahallesi Temiz Sokak' ta otopark, İlimizin muhtelif yerlerinde Büfe, Saray Camii yanında dükkan, Saray Camii
yanında çeyiz satış mağazası, Yeni Camii yanı otopark, Çaydaçıra parkı çaybahçesi ve WC, Harput Mah. Balakgazi
parkı lokanta ve çaybahçesi, Belediye Lojmanları altında bulunan Özel Tıp Merkezi, Belediye Lojmanlarından 4 adet
dairenin işyeri olarak Özel Tıp Merkezine verilmesi, Harput Mahallesi Balakgazi parkı içerisinde Trafik Çocuk pisti
sahası, Atapark Çaybahçesi ve WC, Prof. Dr. Mustafa Temizer parkı çaybahçesi ve WC, Yimpaş Mağazası yanında
Terminal otoparkı, Akpınar Mahallesinde Mini Terminal, Yeni Araştırma

Etüd Proje Müdürlüğü, Belediye Başkan Yardımcısına bağlı 1 Müdürlükten oluşmaktadır.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :
Son bilgi ve teknoloji kaynağı olarak müdürlüğümüzde 4 adet bilgisayar, 2 adet yazıcı ve 5 adet dahili telefonla
hizmet verilmektedir.

4- İnsan Kaynakları :

Hastanesi karşısında piknik ve eğlence alanı, Pancar Kooperatifi yanı Piknik-büfe-çaybahçesi ve WC, Fevziçakmak
Mahallesi Perşembe pazarı WC, Abdullahpaşa Mahallesi Polis Karakolu altı Pazar pazarı WC, Çarşı Mahallesi Saray
Camii yanındaki yer altı Bölge Otoparkı ve Yeni Sebze Hali yanı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü hizmet binasında
bulunan çayocağı olmak üzere işyerimiz ile İzzetpaşa Mahallesi Mehmetçik Sokak ve Şht. Yzb. Tahir Caddesinde 19
adet lojman, Harput Mahallesinde 7 adet lojmanın kiraya verilmesi, şartnamelerin hazırlanması, sözleşmelerin
yapılması ve kira bedellerinin tahakkuku, tahsilatı ve takip işleri Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

Müdürlüğümüz bünyesinde 1 Müdür, 1 Servis Sorumlusu, 1 Şef çalışanı olmak üzere toplam 3 personel görev
yapmaktadır.

2- İlimizin muhtelif mahallerinde şahıslarla Belediyemizin hissedar olduğu 25 adet parseldeki Belediyemizin
hisseleri toplamı: 646.430,00.-TL. bedelle satışı yapılarak işlemleri tamamlanmıştır.

ISÇI
33%
MEMUR
67%

3- Mülkiyeti Belediyemize ait 1 adet arsa, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasına göre KDV Hariç toplam:
31.832.000,00.- TL. bedelle satışı yapılarak işlemleri sonuçlandırılmıştır.
4- Mülkiyeti Belediyemize ait çeşitli mevkilerde bulunan işyerlerimizden dönem içerisinde 1.160.530,39.-TL. kira
tahsil edilmiştir.
5- İlimizin muhtelif mahallerinde imar planında yol, yeşil alan, park, otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan
alanlarda kalan 40 adet arsa ve üzerindeki tesisler, 1.617.699,48.- TL. bedelle istimlak edilerek, Belediyemiz adına
tescil edilmiştir.

ISÇI
MEMUR

6- Mülkiyeti belediyemize ait Rızaiye Mahallesi Ada:126, Parsel:40 numarada inşa edilen yeni iş merkezinde
bulunan 14 adet dükkan ve ofisler, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasına göre KDV Hariç toplam:1.473.150,00.TL.
bedelle satışı yapılarak işlemleri sonuçlandırılmıştır.
7- 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında Müdürlüğümüze yapılan müracaatlar neticesinde olağan ve olağanüstü
Meclis toplantıları yapılmış, toplantılarda teklif edilen 17 adet parsel, 5 yıllık imar-istimlak programına alınmıştır.

Etüd Proje Müdürlüğünde çalışan personellerimizin eğitim durumları; 1 kişi Lise,
Lisans düzeyinde mezundur.

8- 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında yapılmış olan olağan ve olağanüstü Meclis toplantılarında
Müdürlüğümüze yapılan müracaatlar neticesinde teklif edilen 28 adet hisseli parselin hissedarlara satışı için yetki
alınmıştır.

1 kişi Önlisans, 1 kişi ise
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11- 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında Belediyemize ait taşınmaz mallara, hisseli parsellere, istimlak
bedellerine, yol artıklarına ve tapu tahsislerine takdir kıymet komisyonu tarafından 113 adet takdir kıymet cetveli
hazırlanmıştır.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi :
Üst Yöneticiler
Harcama Yetkilileri

İç kontrol sisteminin kurulması/gözetilmesinden sorumludurlar.

2008 FAALİYET RAPORU

10- 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında yapılmış olan olağan Meclis toplantılarında teklif edilen 4 adet
taşınmazın tahsis işlemleri için yetki alınmıştır.

2008 FAALİYET RAPORU

9- 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında yapılmış olan olağan Meclis toplantılarında teklif edilen 8 adet tam
parselin, (konut alanı) 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasına göre satışı veya takası için yetki alınmıştır.

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

6. Çalışanların mesleki ve davranış eğitimlerine önem verilecektir.
7. Personelimiz takım ruhu ve işbirliği inancı ile çalışacaktır.
8. Mesleği ve kurumu küçük düşürecek davranışlara fırsat verilmeyecektir.
9. Verilen hizmetlerde kalite ön planda olacaktır.
10.Verilen hizmette politik amaç güdülmeyecektir.
11.Temel prensibimiz vatandaş memnuniyeti olacaktır.

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A - Mali Bilgiler
1 - Bütçe Uygulama Sonuçları

İdare Adı

ELAZIĞ BELEDİYESİ

Harcama Birimi Adı

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

(Görev/yetki alanı çerçevesinde) İdari/mali karar/işlemlere
ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden sorumludurlar.

Gerçekleşme

II- AMAÇ VE HEDEFLER

Tahmin

Ekonomik Kodlar (1.Düzey)
2007

2008

2009

2010

2011

01-Personel Giderleri

92.302.90

66.441.95

77.000.00

77.924.00

78.859.08

02-SGK Devlet Primi Giderleri

13.957.83

9.118.50

16.000.00

16.192.00

16.386.30

03-Mal ve Hizmet Alım
Giderleri

243.901.71

288.414.52

389.000.00

393.668.00

398.391.99

--

--

--

--

--

16.509.95

6.215.30

9.000.00

9.108.00

9.217.30

3.119.226.25

1.617.699.48

3.405.000.00

3.445.860.00

3.487.210.32

----

----

----

----

----

--

--

--

--

--

Genel Toplam

3.485.898.64

1.987.889.75

3.896.000.00

3.942.752.00

3.990.064.99

Bütçe Ödeneği

4.674.906.23

2.220.700.00

3.896.000.00

3.942.752.00

3.990.064.99

----

----

----

----

----

4.674.906.23

2.220.700.00

3.896.000.00

3.942.752.00

3.990.064.99

A- Müdürlüğümüzün Amaç ve Hedefleri :
Öncü ve örnek belediyecilik anlayışıyla şeffaf ve kararlı çalışmayla herkesin bir Elazığlı olmak için can attığı
lider bir belediyeye sahip olmak, Belediyemizin prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye
Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, imar planında yol, yeşil alan, park ve otopark gibi alanlara ayrılmış
kısımların kamulaştırma işlemlerini tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmaya hazır hale getirmek, Belediye'ye ait
Emlak'ın takip ve işlemlerini yürütmek, uygun biçimde değerlendirilmesi kiraya verilen mülklerin kira gelirlerinin
tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilmesi emlak alım, satım, kiralama ve devir işlemlerinin yapılması belediyemizin
diğer birimleri ile koordinalı olarak çalışma esasını geliştirmek ve sunmak amacıyla yasaların verdiği yetki ve yasal
düzenlemelerle uyumlu olarak bireylere ve kurumlara temel insani ihtiyaçlarını karşılama ve kendine yeterli olma
konusunda yardımcı olmak, bireylerin refah ve mutluluğunu daha fazla hizmet edecek şekilde katkıda bulunmak ve
kaliteli bir hizmet anlayışını sunmak, çalışan personellerin işlerini en iyi şekilde yapacakları şartları ve ortamı
hazırlamaktır.

04-Faiz Giderleri
05-Cari Transferler

B- Temel Politikalar ve Öncelikler :

06-Sermaye Giderleri
07-Sermaye Transferi
08-Borç Verme
Bütçe Ödeneği Toplamı
Transfer Edilecek
Ödenekler

Temel politikamız; Belediyemizin prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanının
belirleyeceği esaslar çerçevesinde, imar planında yol, yeşil alan, park ve otopark gibi alanlara ayrılmış kısımların
kamulaştırma işlemlerini tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmaya hazır hale getirmek ve daha iyi platformlara
taşımaktır.
Temel Önceliğimiz ise katılımcı, şeffaf, insan odaklı ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli
bir şekilde sunmak, belediyemiz standardını arttırmaktır.

C- Diğer Hususlar :
Müdürlük İlke ve Değerlerimiz ise Aşağıdaki şekildedir.
1. Görevde bilgilendirme ve eşitlik esastır.
2. Görev uygulamalarında dürüst ve adil olunacaktır.
3. Sunulan hizmetler çözüme yönelik olacaktır.
4. Vatandaşlarımıza saygı esastır.
5. Yasaların verdiği görevin yerine getirilmesinde eşit ve şeffaf olunacaktır.

Döner Sermaye
Diğer Yurt içi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
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Müdürlüğümüz bütçesine faaliyet dönemi içerisinde Mali Yıl ödeneği olarak 2.220.700,00.TL. ödenek
konulmuş olup, içerisinde 1.987.889,75.TL. si harcanmış, geri kalan 232.810,25.TL. lik ödenek iptal edilmiştir.

3- Mali Denetim Sonuçları:
Belediyemiz tarafından 01/01/2008 tarihinde kurulan denetim komisyonunca müdürlüğümüz iş ve işlemleri
denetlemiş denetlenme sonucu herhangi bir eksikliğe rastlanmadığı raporlar dahilinde tespit edilmiştir.
Müdürlüğümüz yıl içerisinde yapmış olduğu ödeme evraklarını ve taşınır mal işlem fişlerini uygun bir şekilde
dosyalaması yapılmış ve herhangi bir sayıştay denetlemesinde uyun hale getirilip hazır bir şekilde sunulacaktır.

B- Performans Bilgileri:

2008 FAALİYET RAPORU

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar :

2008 FAALİYET RAPORU
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1- Faaliyet ve Proje Bilgileri :
Müdürlüğümüz 2008 yılı içerisinde 722 adet evrakın kaydı yapılmış, 2009 performans programı hazırlanmış,
2008 Mali yılı içinde 102 adet ödeme evrakı düzenlemiştir.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde: Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu
beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari
ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve
harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak
sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim
dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığımı beyan ederim.
Bilgilerinize arz ederim.

2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi :
1-Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.
2-Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
3-Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
4-Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda
görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye
bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri
yapılmaz.
5-Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir
tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Fikret ESKİN
İnş. Müh.
Etüd Proje Müdür V.

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler:
Belediye Başkanlığı, çalışma ortamı olarak yeterli donanım ve teçhizata sahiptir. Buna istinaden
müdürlüğümüz personeli yeterli bilgi ve beceriye sahip elemanları mevcut olup, personel sıkıntısı bulunmamaktadır.

Etüt Proje Müdürlüğü olarak zayıf noktamız bulunmamaktadır.

C- Değerlendirme:
Belediye Başkanlığı gerek personel yönünden gerekse kullanmış olduğu teknolojik malzemeler yönünden
gerekli bilgi ve tecrübeye sahip bir şekilde, Belediyemizin her türlü iş, işlem ve faaliyetlerini gerekli titizlik ve
hassasiyette, her türlü özveriyle, kanunlar çerçevesinde hiçbir aksaklığa meydan verilmeden, görevi üst düzeyde yapma
gayreti içerisinde bulunmaktadır.
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SUNUŞ
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Belediye Mücavir alanları içerisinde oluşan yerleşim birimlerinin içme,
kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklardan temiz, sağlıklı ve dünya
standartlarına uygun şekilde sağlanılması ile ihtiyaç sahiplerine düzenli ve aksatılmadan dağıtılması sağlanması,
tüketilen suyun kalitesinin düzenli ve sürekli kontrol altında tutmak en öncelikli görevimizdir.

2008 FAALİYET RAPORU

2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU
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T.C.
ELAZIĞ BELEDİYESİ
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
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İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan mevcut İçme suyu şebekesi bakım ve
onarımı, yeni şebeke yapımı, ilimizin mevcut su sarfiyatının gün geçtikçe yükselmesi ve bu ihtiyaca yeterli cevabı
verebilmek için yeni su depo inşaatları yapımı, içme suyu kalitesinin AB normlarına uygun hale getirilmesi amacıyla
kurulmuş bulunan içme suyu kontrol ve kalite laboratuarının çalışmaları neticesinde üretilen suyun tamamının
dezenfeksiyonun yapılabilmesi amacı ile tüm su üretim tesislerinde klorlama ve dezenfeksiyon ünitelerinin kurulması
sağlanarak şehrimize daha temiz ve sağlıklı ve içme suyu verilmesi sorumluluğu yerine getirilmektedir.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan mevcut İçme suyu şebekesi bakım ve
onarımı, yeni şebeke yapımı, ilimizin mevcut su sarfiyatının gün geçtikçe yükselmesi ve bu ihtiyaca yeterli cevabı
verebilmek için yeni su depo inşaatları yapımı, içme suyu kalitesinin AB normlarına uygun hale getirilmesi amacıyla
kurulmuş bulunan içme suyu kontrol ve kalite laboratuarının çalışmaları neticesinde üretilen suyun tamamının
dezenfeksiyonun yapılabilmesi amacı ile tüm su üretim tesislerinde klorlama ve dezenfeksiyon ünitelerinin
kurulması sağlanarak şehrimize daha temiz ve sağlıklı ve içme suyu verilmesi sorumluluğu görevlerimiz arasındadır.
İlimizde tüketilen su, derin su kuyularından sağlandığı için kısıtlı olduğu bir gerçektir. Bu bilinçle hareket
ederek su ihtiyacının karşılanması amacı ile uzun vadeli su kaynaklarının bulunması ve su kapasitesinin arttırılması
için gerekli girişimler yapılmıştır.

C-İdareye İlişkin Bilgiler
1-Fiziksel Yapısı
İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüze bağlı
1 adet 7 katlı Hizmet binası (kira)
4 adet Pompa İstasyonu,
4 adet Lojman Kesikköprü su deposu
1 adet Hazar Gölü Kamp ve Eğitim Tesisleri
Ulaşım hizmetleri;

Yine ilimiz mücavir alan içerisindeki yerleşim birimlerinin şehir içi ulaşımını sağlamak, toplu taşımacılık
hizmetlerini yapmak, bunun için otobüs ve diğer toplu taşım araçlarını temin etmek Özel Halk Otobüsleri alarak
çalıştırarak toplu taşımacılık hizmetlerini yürütmektedir.

14 adet Belediye otobüsü
37 adet Özel Halk Otobüsü
Ayrıca, Müdürlüğümüzün genel hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak amacıyla;
1 adet kamyonet
1 adet kepçe
2 adet pikap bulunmaktadır.

I-GENEL BİLGİLER
A-Misyonumuz ve Vizyonumuz

Bilgi İşlem Ağı;

İlimizde kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden zararsız bir biçimde boşaltma
yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları
veya boşaltılacakları noktaya kadar her türlü tesisi yapmak öncelikli görevlerimiz arasındadır.
İlimizde tüketilen su, derin kuyulardan sağlandığı için kısıtlı olduğu bir gerçektir. Bu bilinçle hareket ederek
su ihtiyacının karşılanması amacı ile uzun vadeli su kaynaklarının bulunmasını ve su kapasitesinin arttırılması için
gerekli girişimler yapılmıştır.
Ayrıca üretilen suyun ölçülebilmesi amacı ile su kaynaklarımızda üretilen suyun tamamının ölçüm altına
alınarak su tasarrufu yapılmaktadır.
Üretilen suyun tamamının dezenfeksiyonun yapılabilmesi amacı ile tüm su üretim tesislerinde klorlama ve
dezenfeksiyon ünitelerinin kurulması sağlanarak şehrimize daha temiz ve sağlıklı ve içme suyu verilmeye başlanmıştır.
Yine ilimiz mücavir alan içerisindeki yerleşim birimlerinin şehir içi ulaşımını sağlamak, toplu taşımacılık
hizmetlerini yapmak, bunun için otobüs ve diğer toplu taşım araçlarını temin etmek Özel Halk Otobüsleri alarak
çalıştırarak toplu taşımacılık hizmetlerini yürütmektedir.
Halkımızın ihtiyacına cevap verecek toplu taşıma hizmetlerini yerine getirmek, bu amaçla ihtiyaç duyulan
yeni hat ve güzergâhların tespiti yapılarak, günün ekonomik, teknolojik ve fiziki yapısına göre yeni toplu taşım
sistemleri geliştirmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

DOMAIN'E BAGLI PC MİKTARI
Bilgi İşlem
İşletme
M.İkmal
Merkez
İller B.K
A.Paşa
D.Kent
Terminal
İmar
İtfaiye
Düşkünler Yurdu
Zabıta
Valilik (yeşil kart)
Toplam

B- Yetki Görev ve Sorumluluklar
Belediyemiz kalkınma plan ve programlarında ve stratejik planda idareye ilişkin öngörülen temel politikalar
ve önceliklere uyulmakta olup, Avrupa Birliğine uyum sürecinde idaremizce gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

GENEL TOPLAM

: 50
: 63
: 60
: 80
:2
:1
:1
:7
: 38
:3
:2
:9
:1
: 317

DOMAIN HARİÇİ PC
Kantar
:1
P3
:4
Arıtma
:2
P1
:2
P2
:1
Sebze hali
:4
Fen iş.asvalt şantiyesi :1
Fen iş.Kızılay şantiyesi:1
Toplam
16

:333Adet

Ayrıca 2008 yılı içerisinde; Bilgi İşlem Merkezinde Elektrik dengeleyici olarak regülatör kullanılmaktadır.
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2-Örgüt Yapısı
BELEDİYE BAŞKANI
BELEDİYE BAŞKAN YRD.

MÜDÜR
Müdür Yrd
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İdari ve Teknik İşler
Sorumlusu

YEDEK MALZEMELER;
8
2
6
2
8
8
14
2

adet AR410 Router
adet STU-160 Base Band Modem
adet STU S 8110 Base Band Modem
adet AR750S Ruter için SYN Card
adet 48'liswitch
adet24'lü switch
adet tarayıcı
adet fiber Converter

İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüz bünyesınde Su analizlerinin sağlık ve daha erken yapa bildiği 1adet
laboratuar odamız bulunmaktadır.
Ayrıca su sayaçlarının tamiri için su sayaçları tamir atölyemiz mevcuttur.Müdürlüğümüze bağlı kantar
servisinde 1 adet bilgisayarlı kantar (1adet yazıcısı dahil)mevcuttur.

4-İnsan Kaynakları

Su Arıza Servisi

ÇALIŞANLARIN KADROLA RINA GÖRE DAĞILIMI

İdari ve
Sosyl
İşler
Serv.

Mali
Otobüs
İşler
İşleri
Servisi Amirliği

Kamp
ve
Eğitim

Tahakuk
Servisi

Tesisler

Tahsilat
Servisi

Su
Abone
Servisi

Servisi

STATÜ

Pompa
Su
Su
Bilgi
Kaçak Kalite İst. Ve
İşlem
Kontrol Kontrol Depolar
Servisi
Servisi Servisi Servisi

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

ADET

MEMUR

30

İŞÇİ

129

TOPLAM

159

Müdürlüğümüzün hizmetlerinin yürütülmesi için servisimizde bulunan bilgi işlem donanımları;

333
27
155
12
1
2

adet Bilgisayar
adet El Bilgisayarı
adet Yazıcı(Laser yazıcı 123 adet-Dotmatrix 32 adet)
adet GHDSL hattı
adet Metro Ethernet
adet Faks cihazı bulunmaktadır.

PERSON ELİN EĞİTİM DURUMLAR INA GÖRE
DAĞILIMI

Müdürlüğümüzün Bilgi İşlem Servisinde Bilgi İşlem Sistem Odası mevcuttur.Bu sistem odasında bulunan
teknik donanımlar şunlardır;

KULLANIMDA OLAN MALZEMELER;
6
7
8
12
1
9
4
2
1
5
1

adet server
adet sistem kabini
adet ADSLModem
adet GSHDSL Modem
adet Router
adet 48'li switch
adet 24'lü switch
adet Fiber Converter
adet Firewall
adet kamera
adet Kayıt Bilgisayarı

İLKOKUL

79

LİSE

69

ÖN LİSANS

4

ÜNİVERSİTE

5

YÜKSEK LİSANS

2

TOPLAM

175

176
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İdari ve Sosyal İşler Servisi Müdürlüğümüzün tüm yazışmaları ile gelen ve giden evraklara İşletme
Müdürlüğü'nden havalesini müteakip ilgili servislerimize dağıtımı sağlamak; gelen yazılara ilgili mercilere gereken
cevabı yazışmaları yapmak. Müdürlüğümüz bünyesinde görevli İşçi ve Memur personelimiz her türlü izin, dilekçe
formları, tedavi için hasta sevk kâğıtlarının tanzim ve kayıt işlemleri izinli ve raporlu bulunan personelin dönüşlerini
takip ederek izin dönüşü, göreve başlama yazılarını yazmak, Başkanlık Makamınca Müdürlüğümüze gönderilen
genelge, emir ve tamimleri servislerimize dağıtımı ile tüm personele duyurulmasını sağlamaktır. Servisimizde işçi ve
memur personelin özlük iş ve işlemleri yürütülmektedir.
2008 yılı içerisinde servisimize 2263 adet gelen evrak intikal etmiş bu evrakların kayıt, havale ve servisler arası
dağılımı ile dosyalama işlemleri yapılmış olup, aynı dönemde 2567 adet giden evrak yazışmaları yapılarak kayıt
gönderme ve dosyalama işlemleri yapılmıştır. Ayrıca 475 adet hasta sevk işlemleri gerçekleştirilmiştir.

2008 FAALİYET RAPORU

5-Sunulan Hizmetler
İdari ve Sosyal İşler Servisi
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Mali İşler Servisi
Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan mal, hizmet, yapım işleri ihaleleri ile Doğrudan Temin satın alma taleplerinin
piyasa araştırmaları;
Müdürlüğümüze alınan tüm malzemelerin ayniyat giriş ve çıkışları, alınan mal, hizmet ve yapım işlerinin
ödenmesi işlemlerinin yasal evraklarının düzenlenmesi işlemleri Mali İşler Servisimizce gerçekleştirilmektedir.
Faaliyet Dönemi içerisinde Servisimizce 19 adet mal alım ihalesi, 5 adet hizmet alım ihalesi ve 4 adet yapım
ihalesi olmak üzere toplam 28 adet İhale İşlemi gerçekleştirilmiş olup, dosya halinde arşivlenmiştir.
Mali İşler Servisimizce 51 adet Mal Alım, 19 adet Yapım işi, 11 adet Hizmet alımı işi olmak üzere toplam 81
adet Doğrudan Temin işlemi gerçekleştirilmiştir.
İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüzün 2008 yılı Bütçe ödeneği 22.254.006,60 TL konulmuş olup yıl içerisinde
harcanan toplam giderimiz 24.428.390,00 TL'dir.
2008 Yılında 2.174.383,40 İmha edilmiştir.

Su Kaçak Kontrol Servisi
Su Kaçak Kontrol Servisi 1 Şef, 5 Büro memuru ve 19 Su Kaçak ve Kontrol elemanından oluşmaktadır.
Kesim elemanlarımız şu an için 9 ekip halinde çalışmaktadır. 6 ekibimiz araçlarla ilimizin muhtelif mahallelerinde
abonesiz, kaçak ve arızalı sayaçların kontrolünü yapmaktadırlar. 3 ekibimiz ise yaya olarak merkezi mahallelerde
gerekli kontrolleri yapmaktadır.

Verilen İhbar sayısı
Sökülen Aboneli Sayaç sayısı
Toplam Aboneli Sayaç Sayısı
Sökülen Abonesiz sayaç sayısı
Toplam Sökülen Abonesiz Sayısı
Encümene giden Tutanak sayısı
Alo Kaçak İhbarı

Su Kalite Kontrol
Tüketime sunulan içme ve kullanma suyunun tamamında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirmek maksadıyla
aşağıda belirtilen faaliyetler ve yenilikler gerçekleştirilmiştir.
Elazığ ilinin Kesikköprü,Hilalkent,Doktor evleri ve Abdullahpaşa mahallesinin eslediği Kesikköprü pompa
istasyonundaki klor dozajlama ünitesi yenilenmiştir. Buraya 2 kg/saat kapasiteli klor dozajlama sistemi eklenmiş
tesis daha modernize bir hale getirilmiştir.
Elazığ ilinin Bahçelievler mah. ve Abdullahpaşa mah. içme ve kullanma suyunun sağlandığı pompa
istasyonunda klor dozajlama ünitesi kurularak burada da dezenfeksiyon işlemi başlatılmıştır. Elazığ Belediyesinin
içme ve kullanma suyunda alternatif olarak tüketime sunduğu karaçalı suyunun daha sağlıklı ve kaliteli olarak
ulaşması için karaçalı ana deposu içinde 2kg/saat kapasiteli klor ünitesi kurulmuştur.

Su Sayaç Tamir İstasyonu
2008 Yılında Servisimizde 2.100 adet arızalı su sayaç onarımı yapılmış olup;33.600 TL gelir
kaydedilmiştir.

16/05/1967 tarih ve 12599 sayılı resmi gazeteden yayınlanan içme ve kullanma sularına ait
dezenfeksiyonuna ait yönetmenliği 2. maddesi gereğince içme ve kullanma sularının fert ve toplum sağlığına zarar
vermeyecek şekilde kesintisiz ve düzenli olarak klorlanması gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda dezenfeksiyon
işleminde tüketilen klor miktarının yıllara göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

Su Tahakkuk Servisi
108.720 mevcut su abonelerimize 2 aylık dönemler halinde fatura gönderilmektedir. Organize sanayi
bölgesindeki kanalizasyonumuza bağlı atık su kullanan müteşebbislerden ödeme yapmayanlara ödeme yapmaları için
gerekli yazışmalar yapılmıştır.
01.01.2008 ile 31.12.2008 tarihler arası yapılan abone tahakkuklarının tükettiği 12.112.329 m3 su tutarı
22.726.369,71 TL'dir.

YIL

Su Abone Servisi
2671 adet

Mesken Tipi Abone

249 adet

Ticarethane Tipi Abone

251 adet

İnşaat Tipi Abone

824 adet

Kirli Su Abone

842 adet

Geçici Abone Normal Aboneye çevrilmesi,

1195 adet

Abonenin Devir işlemi (İsim Değişikliği) yapıldı.

61557
774
230
195
271
84
93

2005
2006
2007
2008

MİKTAR (KG)
17.000
18.000
21.500
22.000

2007 yılı içerisinde suda kimyasal ve mikrobiyolojik analiz yapabilme özelliğine sahip laboratuar
faaliyete geçirilmiştir.
Bu yatırım ile suda 260 parametreye bakma imkânı sağlayan teknik donanıma sahip kontrol izleme
laboratuarı kazandırılmıştır.
Su analiz laboratuarında 2007–2008 yılında yapılan analizler ve miktarları aşağıda belirtilmiştir.
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5000
3500
3500
3500
3500
1500
1500
500
3500
3500

2008 YILI ÖLÇÜM SAYISI
7000
4000
4000
4000
4000
1500
1500
500
4000
4000
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KLOR
BULANIKLIK
İLETKENLİK
PH
AMONYUM
SERTLİK
DEMİR
ALİMİNYUM
E.COLİ
KOLİFORM BAKTERİ

2007 YILI ÖLÇÜM SAYISI
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Birimimiz ve Sağlık Müdürlüğü ekiplerince tüketime sunulan içme ve kullanma sularında numune alma
noktaları oluşturulmuş ve bu noktalarda belirli dönemlerde, oluşturulan komisyon eşliğinde periyodik olarak numuneler
alınarak akredite olmuş veya sağlık bakanlığının uygun görmüş olduğu laboratuarlara analize gönderilmiştir.
Analiz sonuçlarında Elazığ iline ait içme ve kullanma suyunun 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı resmi gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren İnsani tüketim amaçlı sular hakkında ki yönetmenliğe uygunluğu defaten tespit edilmiştir.
2008 yılı içerisinde, dağıtıma verilen karaçalı suyunun klor bileşiği ile dezenfeksiyon işleminden vazgeçilerek
daha sağlıklı bir yöntem olan ozonlama yöntemi için faaliyete geçilmiştir. Temmuz ayında başlayan tesisin inşaatı ve
cihazların montajı işlemi bitirilmiştir. Ozonlama sisteme 2009 yılı Şubat ayında faaliyete geçecektir.
2007 ve 2008 yıllarında su depoların fiziki yapıları uygun hale getirilmiştir. Su kaynaklarına koruma alanları
oluşturulması çalışmaları yapılmıştır.
Aynı zamanda servis günlük olarak vatandaştan gelen şikâyetleri değerlendirmiş bu yönlerde de çalışmalar da
bulunmuştur

Son yıllarda şirketler ve kurumlar virüs ve benzeri saldırılardan çok büyük zararlar görmektedirler. Bu
sebeple mevcut ağ yapımızda yapılan tüm işlemlerin ve bilgisayar sisteminin bu tür virüs saldırılarından koruması
için gerekli olan antivirüs yazılımları temin edilmiştir.
Tüm bilgisayarların doğru ve sistemli çalışabilmesi için teknik servis, yazılımların kurulması,
programlarının güncellenmesi, gerekli donanımların alınması, gerekli sistemlerin kurulup kullanılır hale getirilmiş,
arızalara ilk müdahaleler yapılarak kullanıma hazır hale getirilmiştir. Ayrıca bilgisayarlara ağ bağlantısının çekilmesi
ve ağa ulaşım işlemleri, sisteme bağlı yazıcıların tümünün bakımı onarımı, sarf malzemelerin (kartuş, toner ve nokta
vuruşlu yazıcılar için şerit) temini, bazı arşiv dosyalarının saklanması işlemleri Servisimiz tarafından
yürütülmektedir.
Kurumumuz içinde personelimize bilgisayar kullanımı ve programların en iyi şekilde kullanılmasını
sağlamak amacıyla eğitimler verilmiş olup, bu eğitim faaliyetleri ihtiyaca binaen devam etmektedir.
2008 yılı başında Türk Telekom ile ortaklaşa bir çalışma yapılarak yeri ve hizmeti Belediyemize,
donanımları Telekom'a ait olmak üzere 20 adet Bilgisayar, 1 adet yazıcı alınıp internet evi açılmış ve halkımızın ücret
ödemeden bu hizmetten yararlanması sağlanmıştır.
Ayrıca 2008 yılında 1 Adet “kabin net” ve yüksek özellikli 1 adet server, 27 adet yeni El bilgisayarı alınarak,
su endeks okuma işlemlerinin daha hızlı yapılması sağlanmıştır. Buna ilave olarak web tabanlı yeni “Kent Bilgi
Sistemi” programları alınarak daha sistemli ve daha hızlı bir hizmet verme imkânı vatandaşımıza sağlanmıştır.
Web sayfamızın içeriği zenginleştirilmiş, verilen web hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve gelişen bilgi

BİLGİ İŞLEM SERVİSİ

teknolojileriyle birlikte E-Belediye hizmetlerinin artırılması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir. Web

Servisimizde Donanım, Network, Yazılım Geliştirme, Web, E-Posta, Bilgi Servisi ve Güvenlik

sayfamızda meclis kararları, ihaleler, her türlü haber, duyuru ve ilanlara yer verilmiştir. Ayrıca web sayfamıza

olmak üzere 7 birim ile hizmet vermektedir.

vatandaşlarımızın borç bilgilerine ulaşmaları için “Borç Sorgulama Bölümü” konularak vatandaşımızın borcunu

Gelişen Modern teknolojileri kullanmak ve birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belediyemiz

öğrenmesi daha kolay hale getirilmiştir. Ayrıca E-Belediye Hizmetleri kapsamında; Online Borç Sorgulama

birimlerinde ihtiyaca bağlı olarak bilgisayar otomasyonları kullanılmaktadır. Ana sisteme bağlı olan ve olmayan

Sayfamızla vatandaşlarımızın belediyeye olan tüm borçlarını abone ve sicil numaralarını girerek sorgulamaları

belediyemizdeki tüm bilgisayarların yazılım desteği ve teknik servis işlemleri, ağ altyapısı, ağ cihazları teknik destek ve

sağlanmıştır.

kontrol işlemleri birimimiz tarafından yürütülmektedir.

Web sitemiz sayesinde Sizin Sesiniz Başvuruları Online olarak yapılmakta ve sayfa üzerinden bu

Belediyemizin bünyesinde oluşturulan Yeni bilgisayar altyapısında, dış tehditler sebebiyle meydana

başvurulara yanıt verilmektedir. Bilgi Edinme başvuruları Online olarak yapılmakta ve sayfa üzerinden bu

gelebilecek zararların vatandaşa yansımaması amacıyla, bir güvenlik şemsiyesi oluşturulmak üzere Linux tabanlı bir

başvurulara yanıt verilmektedir. Ziyaretçilerimizin web hizmetleriyle ilgili istek ve önerileri online olarak alınıp

güvenlik sistemi kurulmuş ve bunun için gerekli olan 1 adet Server, 4 adet PC alınarak güvenlik sistemi faaliyete

yanıtlanmaktadır.

sunulmuştur.

Vatandaşlarımızın tahsilât bürolarına gitmeden tahakkuk eden borçlarını ödeyebilmeleri için bankalarla

Dijital dünyada siber saldırıların gelişen teknolojiyle birlikte kendini yenilediği, yeni yöntemler kullandığı

anlaşma yapılarak “Otomatik Ödeme Talimatı” uygulaması başlatmış ve bu uygulama halen devam etmektedir.

aşikârdır. Bu nedenlerden dolayı eski güvenlik sisteminin ihtiyacımızı karşılamaması sebebiyle yeni bir güvenlik sistemi

Tüm dünyada internet üzerinden yapılan her türlü ticari işlemlerin güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için

oluşturulması ihtiyacı doğmuştur. Bu sebeple 2008 yılının ilk aylarında yeni bir güvenlik sistemi donanımlarıyla birlikte

gerekli olan güvenlik sertifikası (128 Bit SSL) alınarak uygulamaya konulmuştur. Kısa bir sure içinde de “Online

faaliyete sokulmuştur.

Borç Ödeme” uygulanmasına başlanacaktır.

179

180

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

gerekli olan güvenlik sertifikası (128 Bit SSL) alınarak uygulamaya konulmuştur. Kısa bir sure içinde de “Online Borç
Ödeme” uygulanmasına başlanacaktır.
Abdullahpaşa, Sürsürü, Doğukent ve İller bankası karşısında tahsilât büroları hizmet kalitesini artırarak
halkımızın isteklerine cevap vermiştir. Daha önce vatandaşlarımızın uzun mesafeler kat ederek yaptıkları ödeme
işlemleri artık merkezimize gelmeden yanı başlarındaki veznelerden daha rahat ve daha kolay yapmaları sağlanmıştır.

Yeni Alınan Web tabanlı Programlar
Geçek/Tüzel Kişi

Arazi Beyanı

Çevre Temizlik Beyanı

Sicil Birleştirme

Analitik Bütçe

İlan Reklam Beyanı

Tahakkuk Esaslı Muhasebe

İşgaliye

İştirak

Personel

Hal Rüsum

Maaş

Ödeme

Genel Tahakkuk

Mahsup

Genel Tahsilât

Encümen

Bina Beyanı

Otobüs Bileti

Arsa Beyanı

Başkanlık Modülü

İşyeri Ruhsat ve Denetim
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E-Belediyecilik kapsamında 2009 Performans plan ve bütçesinde yapmayı düşündüğümüz projelerimiz ve
amaçları şunlardır:
Mezarlıklar Bilgi Sistemi (MEBİS) Projesi ve Amacı
Cenaze kaldırma hizmetlerinin yürütülmesi, yeni mezar yerlerinin açılması ve genişletilmesi, mevcut
mezarlıkların bakımının yapılmasından sorumlu ve yetkili birim olan Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünün,
Faaliyetlerini daha iyi yürütebilmek,
İhtiyaç sahiplerine daha iyi hizmet verebilmek,
Müdürlüğün hizmet alanını oluşturan mezarlıkların parselasyon çalışmalarını yapmak,
Cenaze sahiplerine verilen izin belgelerini (tapu) ve ruhsatları daha iyi takip edebilmek,
Boş mezar yerlerini tespit edebilmek,
Eski mezarlarda gömü yapılabilecek yerleri tespit edebilmek,
Mezarların bakım ve onarım faaliyetlerini düzgün ve verimli olarak yürütebilmek için ihtiyaç duyulan
coğrafi verileri toplamak, yönetim birimlerinin ortak kullanımına açık e-Dönüşüm projesi kapsamında Coğrafi
Tabanlı bir bilgi sistemini kurmak, işletmektir.

Numarataj Projesi ve amacı
Numarataj Bilgi Sistemi ile kurum ve kuruluşların doğrudan ilişkili olduğu bina, cadde, sokak yani adres
bilgisinin coğrafi mekân ile ilişkilendirilerek, bu verilerin depolanması, yönetimi ve paylaşımının yerel yönetimlerce
CBS altyapısı olarak kullanılması sağlanmaktadır. Numarataj Bilgi Sistemi kapsamında kurum envanterindeki tüm

Çağdaş kentlilik çerçevesinde gelişen teknolojinin nimetlerinden biri olan mobil iletişim teknolojileri

grafik ve sözel bilgiler merkezdeki bir sistemde depolanarak çok kullanıcılı dinamik bir bilgi arşivi sağlanır. Bina,

sayesinde vatandaşlarımızla olan iletişimimize farklı bir boyut kazandırmak gerektiğinin farkında olduğumuz bir

kapı numarası, sokak ve cadde isim değişiklikleri ile mahalle, ilçe ve il sınırlarının tarihsel değişiminin takibi sağlanır.

dönemde; Yerel Yönetimler İletişim Platformu sosyal projesi ile tanıştık. Yerel Yönetimler İletişim Platformu sayesinde

Sonuç olarak e-belediyecilik; yapılan tüm çalışmalarla Vatandaşın yaşam kalitesini artıracak, yönetime

vatandaşına cep telefonu aracılığı ile ulaşarak ortak bir kültür ve kentlilik bilinci oluşturmakta ve aynı zamanda

katılımlarını temin edecek, Belediye ile ilgili tüm işlemlerini belediyeye gelmeden halletmelerine olanak

vatandaşının da dilediği an SMS ile belediyesine ulaşmasını sağlamaktadır.

sağlayacaktır. Ayrıca şikâyet ve dileklerini iletebilecekleri ve başvurularını kolaylıkla takip edebilecekleri, günlük

888 YayınCell ve 3870 İnter aktif Katılım Kanalları üzerinden Yerel Yönetimler İletişim Platformu sosyal

ihtiyaçları için gerek duyabilecekleri tüm servislere erişebilecekleri, yönetsel anketlere katılarak yönetim kararlarına

projesini yürüten belediyemiz, 888 YayınCell Belediye Bilgi Kanalı ile vatandaşına belediyemizin yapmış olduğu

katkı vermeleri amaçlanarak bir hizmetler bütünlüğü sağlanmıştır.

hizmetleri (yol yapımı, park açılışları vb), acil durum yayınlarını ve sosyal içerikli yayınları belirli bir plan
doğrultusunda göndermektedir. 3870 İnteraktif Katılım Kanalı ile de vatandaşımızın sesine kulak verip istek, şikayet ve

OTOBÜS İŞLERİ AMİRLİĞİ

önerilerini dikkate alarak demokrasinin gereklerini yerine getirmek için çaba sarf etmektedir.

Halk Otobüslerimizin sözleşmeleri yapılarak araçlarımızın yenilenmesi yoğunluk olan mahallelerimize çalışan
otobüslerin sefer sayıları arttırılarak toplu taşıma sıkıntısı giderilmiştir. (Üniversite, Bahçelievler, siteler,
Abdullahpaşa- Hilalkent, Sürsürü v.s)
Sarıçubuk, Şahinkaya, Demirtaş, Pekinik, Hamidi, Nekerek vs. mücavir alan içerisinde olan mahalle ve semtlere
otobüs seferleri başlatılmıştır.
Okullarımızın araç ihtiyacı olduğu dönemlerde otobüs temin edilmiştir.
Cenazelerde vatandaşlarımıza otobüs temin edilmiştir.
Okulların tatil gezilerinde ve milli Bayramlarda kurumların otobüs ihtiyacı karşılandı.
Dini Bayramlarda mezarlıklara bedava otobüs görevlendirildi.
Şehrimizin muhtelif yerlerine duraklar yapıldı. Ayrıca camlı durakların yapımına devam edilmektedir.
Deprem dolayısıyla hasar gören ilimiz Fatih Mehmet İ.Ö.Okulu Öğrencileri Vali Saim ÇOTUR İ.Ö.Okuluna
götürülüp getirilmektedir.

5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununun kapsamında belediyemize bağlı tüm birimlerde
ANALİTİK BÜTÇE VE TAHAKKUK ESASLI MUHASEBE sistemi ile hizmet verilmeye devam edilmektedir.
Servisimizin malzeme bilgileri Fiziki Yapı ev Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar bölümünde belirtilmiştir.
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KUYULARIMIZ
İlimize su temin eden mevcut kuyularımıza ilaveten Mollakendi bölgesinde 6 adet yeni açtırılan derin kuyu
devreye alınmıştır.
Bununla birlikte ilimiz Alayaprak Mahallesi ve Gümüşkavak Mahallesi Yeşiltepe mevkisi için 2 adet yeni
açtırılan derin kuyuların devreye alınma çalışmaları devam etmektedir.

DEPOLARIMIZ
Şehir içme suyu şebekesine su temin eden mevcut su depolarına ilaveten artan ihtiyaca ve yeni yerleşim
bölgelerine su vermek daha çok suyu stok edebilmek için 2008 yılında 4 adet su deposu; P3 pompa istasyonuna
(5.000 m3) Gümüşkavak Mahallesi (100 m3) Sugözü Mahallesi (100 m3) Alayaprak Mahallesi (50 m3) bölgelerine
yaptırılmıştır. 2004 – 2008 yılları arasında toplam depo hacmi 30.000 m3
ten 41.000 m3'e çıkarılmıştır.

2008 FAALİYET RAPORU
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KARAÇALI ÇEŞMELERİMİZ
2004 – 2008 yılları arasında ilimiz muhtelif mahallelerine toplam 56 adet Karaçalı çeşmesi yapılmıştır. Yeni
yapılan 56 adet Karaçalı çeşmesi için 46.320 metre PVC boru döşenmiştir. Şu anda ilimizde mevcut karaçalı çeşmesi
110 adete ulaşmış bulunmaktadır.

ENERJİ NAKİL HATLARI:
1- P1- P2 Pompa İstasyonunda enerji girişlerinin üzerine 2 adet kök hücre monte edilmiştir.
2- Bütün Pompa İstasyonlarında çalışan Elektrik motorları için TEDAŞ'ın yayınladığı Yönetmeliğe göre
Kompanzasyon yapılmış bunun için gerekli orta gerilim düşük gerilim kondansatörleri temin edilmiş panolarıyla
birlikte monte edilmiştir.
3- P1 Pompa İstasyonuna su temin eden kuyularımıza ait arızalı ve kullanılamaz durumda olan enerji nakil
hatları ve trafoları yenilenmiş, yeni açılan kuyularımıza enerji nakil hatları yaptırılmış, panolarıyla elektrik tesisatları
yapılarak devreye alınmıştır.
4- Hilalkent dağıtım deposuna Enerji Nakil Hattı yaptırılması
5- Zafran Kümeevleri dağıtım deposuna Enerji Nakil Hattı yaptırılması
6- Araştırma su deposunun aydınlatılması için Enerji Nakil Hattı yaptırılması
7- Gümüşkavak Mahallesi Yeşiltepe mevkiinde yeni açılan kuyu için Enerji Nakil Hattı yaptırılması
8- P1 Pompa İstasyonunda yeni açılan 6 adet derin kuyu için Enerji Nakil Hattı ve kullanılamaz durumdaki
enerji nakil hatlarının yenilenmesi işinin yaptırılması
4- Baskil su deposuna monte edilen 2 adet elektrik motoru için enerji nakil hattı ile panolar ve elektrik
tesisatı yaptırılmıştır.
Hilalkent su deposuna enerji nakil hattı yaptırılmıştır. Ayrıca Gülmez su deposuna pancarlık bölgesine su vermek için
kurulan hidrofora enerji nakil hattı yaptırılmıştır. Tüm elektrik tesislerimiz için Trafo, Kablo, Kontaktör v.s yedek
malzemeler alınarak arızalı olanlarla değiştirilmiştir.

POMPA ALIMI:

YENİ ŞEBEKE YAPIMLARI:

P3 Pompa İstasyonuna 100 lt/sn 1 adet santrifüj pompalar alınıp monte edilmiştir. P1 Pompa İstasyonuna
bağlı kuyularımızdan yeni açılan kuyularımız için komple pompalar ve yedek malzemeleri alınarak monte edilmiştir.
Hilalkent için 2 adet komple pompa alınmıştır.
Esentepe su deposu için 2 adet komple pompa alınıp monte edilmiştir.
Zafran su deposu için 2 adet komple pompa alınıp monte edilmiştir.
Gülmez pancarlık bölgesi için Hidrofor sistemi binasıyla beraber yaptırılarak devreye alınmıştır.
Kesikköprü için 1 adet milli 1adet dalgıç pompa alınarak montesi yapılmıştır.
Yeşilkent su deposu için 1 adet milli 1adet dalgıç pompa alınarak montesi yapılmıştır.
Beyyurdu su deposu için 1 adet santrifüj pompa alınarak montesi yapılmıştır.
P3'e yedek 200 lt/sn santrifüj pompa alınmıştır.
P1-P2'ye yedek 180 lt/sn santrifüj pompa alınmıştır.
Su Gözü mahallesi için 1 adet komple pompa.
P1 Pompa istasyonundaki kuyular için 9 adet komple pompa alınmıştır.

2004 - 2008 yılları arasında ilimizdeki yeni yerleşim bölgelerinde ve daha önce mahalle olup da su şebekesi
olmayan yerlere toplam 100.000 m PVC boru döşenerek vatandaşlarımızın su ihtiyacı karşılanmıştır. Bu bölgeler (
Pancarlık, Su gözü, Aksaray, Yeşiltepe, Alayaprak, Sürsürü, Bahçelievler'in bir bölümü, Yeni cezaevi civarı,
Doktorevleri, Baskil su deposu ile Hilalkent depo arası terfii hattı, Çatalçeşme bir bölümü, Doğukent deposundan
Ulukent deposuna terfii hattı, P3 Pompa İstasyonu Doğukent arası terfii hattı çelik boruyla yaptırılmıştır.

ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI
Müdürlüğümüz 2004 - 2008 yılları arasında yıllar önce döşenen pik ve asbest boruların değiştirilmesi
konusunda çalışmalarına devam etmektedir. Bugüne kadar ( Karaçalı isale hattı, Esentepe terfii hattı ve şebekesi
Zafran Mahallesine su taşıyan terfii hattı, Nailbey Mahallesi, İstasyon Caddesi, Valifahribey Caddesi, Şehit İlhanlar
Caddesi, Mustafapaşa Mahallesinin bir bölümü, Abdullahpaşa terfii hattı, Bahçelievler kuyularla Yeşilkent deposu
arası, Sürsürü Mahallesinin bir bölümü, Karşıyaka Mahallesinin bir bölümü) olmak üzere toplam 61.490 m PVC boru
döşenmiştir.

Şu an tüm pompalarımız faal olarak çalışmaktadır. Arızalanıp yanan elektrik motorları sardırılmış bakımları
yaptırılmıştır. Pompalarımız için yedek malzemeler alınmış ihtiyaç halinde kullanılmıştır. Bu malzemeler ( Tribün,
Boru, yatak, Mil, Salmastra yatağı, Flanş, Rulman, Cıvata, Contalık, Lastik) tüm arızalara zamanında müdahale
edilmiş ve bakımları yapılmıştır.

SCADA SİSTEMİ
P3' Pompa İstasyonunda kurulu SCADA sistemine bağlı olmayan 4 adet Nihai su depo ünite sistemi ile 6 adet
Terfi su depo ünite sistemi olmak üzere 10 ayrı nokta daha sisteme dâhil edilmiş P3 SCADA odasına da Merkezi
Kontrol Ünitesi yeniden düzenlenerek devreye alınmıştır.
P1 Pompa istasyonundaki mevcut Scada sistemine 10 adet kuyu kontrol sistemi daha ilave etme çalışmaları
devam etmektedir.

GERÇEKLEŞEN SU ARIZA ONARIMLARI:
Su Arıza ekiplerimiz bir yıl içerisinde 5000 arızaya müdahale ederek sonuçlandırmışlardır. Son iki yıldan
itibaren arızalarda kolay tamir kelepçe uygulamasına geçilmiştir. Bu sayede daha az kazı yapılmış, daha çabuk arıza
giderilmiştir.
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KARAÇALI ÇEŞMELERİ
YENİ
TOPLAM

KUYU SAYISI
MOLLAKENDİ
KESİKKÖPRÜ
ABDULLAHPAŞA
BAHÇELİEVLER
İTFAİYE
KIZILAY
TOPLAM

310 km
25 km
60 km
875 km
120 km
1390 km
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2
Asbest Boru
3
Font Boru(Pik)
4
Çelik Boru
5
PVC Boru
6
PVC Karaçalı Hattı
Toplam İçme Suyu Şebekesi
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SU ŞEBEKESİ TOPLAM BORU UZUNLUĞU VE BORU CİNSİ
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56 ADET
110 ADET

26 ADET
4 ADET
3 ADET
3 ADET
1 ADET
5 ADET
42 ADET

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

P1 Terfii Deposu
P2 Terfii Deposu
Karşıyaka Terfi
Beyyurdu Dağıtım
Beyyurdu Dağıtım
P3 Terfi ve Dağıtım Deposu
P3 Terfi ve Dağıtım Deposu
Doğukent Terfi ve Dağıtım Deposu
Ulukent Terfi ve Dağıtım Deposu
Harput Dağıtım Deposu + 1500
Sugözü Dağıtım Deposu
Araştırma Terfi ve Dağıtım Deposu
Odun Ambarı Terfi ve Dağıtım Deposu
Gülmez Dağıtım Deposu
Zafran Terfi ve Dağıtım Deposu
Yeşilkent Terfi ve Dağıtım Deposu
Kireç ocağı Dağıtım Deposu
1800 Evler Terfi ve Dağıtım Deposu
1800 Evler Dağıtım Deposu
Kesikköprü Terfii Deposu
Baskil Terfi ve Dağıtım Deposu
Hilalkent Dağıtım Deposu
Yeşiltepe Dağıtım Deposu
Emirler Dağıtım Deposu
TOPLAM 24 ADET

600 m3
600 m3
50 m3
200 m3
100 m3
4000 m3
5000 m3
2000 m3
1500 m3
400 m3
100 m3
5000 m3
5000 m3
1000 m3
5000 m3
2000 m3
1500 m3
1500 m3
500 m3
600 m3
1500 m3
1500 m3
100 m3
50 m3
41.000
m3

ÇEVRE DÜZENLEME:

SU REZERV KAPASİTESİ
MOLLAKENDİ
KESİKKÖPRÜ
ABDULLAHPAŞA
BAHÇELİEVLER
KIZILAY
TOPLAM

TOPLAM KAPASİTE
MOLLAKENDİ
KESİKKÖPRÜ
ABDULLAHPAŞA
BAHÇELİEVLER
TOPLAM

P1-P2-P3 ve Araştırma su deposunda çevre düzenlemeleri yapılmıştır. Odun ambarı, Su deposu, P3 Pompa
İstasyonu, Yeşilkent su deposu, Esentepe su deposu, Baskil yol ayırımı, Kesikköprü, Karşıyaka, Beyyurdu su
deposunu koruma amaçlı taş duvarlar yapılmıştır.
Mevcut depolarımızın temizlikleri altı ayda bir düzenli olarak yapılmıştır. Araştırma su deposunda
kurulacak olan Ozonlama ünitesi için Ozonlama binası yaptırılmıştır. Mevcut Karaçalı deposunda tadilat çalışmaları
yapılarak iç duvarları fayansla kaplanmıştır.

1200 lt/sn
100 lt/sn
60 lt/sn
50 lt/sn
80 lt/sn
1490 lt/sn

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüzün satın alma işlemleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve
Müdürlüğümüz Doğrudan Temin Komisyonunca; İhale işlemleri ise Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı
İhale İşleri Servisince koordineli olarak yapılmaktadır.
Müdürlüğümüz birim sorumlularının ihtiyaç duyulan malzemeyi ve kullanılacağı yeri gösteren raporu
doğrultusunda Müdür, sorumlu Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanımızın Onayları ile gerekli mal alım ve ihale
işlemleri başlatılmaktadır.
İç kontrol kavramı yönetim kontrolü olarak da adlandırıldığından, yönetim sorumluluğunun bir gereği
olarak iç kontrol sisteminin idareler tarafından kurulması ve işletilmesi gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle iç kontrol,
idarenin amaçlarına ulaşmasına, güvenilir raporların üretilmesine, varlıkların korunmasına, performans hedeflerinin
gerçekleşmesine, faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun sağlanmasına yardımcı olur. İdarelerde her personelin iç
kontrol sorumluluğu bulunur. Üst yönetici, iç kontrol sisteminin kurulması ve işleyişinden doğrudan sorumludur.

960 lt/sn
100 lt/sn
60 lt/sn
50 lt/sn
1170 lt/sn
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A- Müdürlüğümüzün Amaç ve Hedefleri:
İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan mevcut İçme suyu şebekesi bakım ve
onarımı, yeni şebeke yapımı, ilimizin mevcut su sarfiyatının gün geçtikçe yükselmesi ve bu ihtiyaca yeterli cevabı
verebilmek için yeni su depo inşaatları yapımı, içme suyu kalitesinin AB normlarına uygun hale getirilmesi amacıyla
kurulmuş bulunan içme suyu kontrol ve kalite laboratuarının çalışmaları neticesinde üretilen suyun tamamının
dezenfeksiyonun yapılabilmesi amacı ile tüm su üretim tesislerinde klorlama ve dezenfeksiyon ünitelerinin kurulması
sağlanarak şehrimize daha temiz ve sağlıklı ve içme suyu verilmeye başlanmıştır.
İlimizde tüketilen su, derin kuyulardan sağlandığı için kısıtlı olduğu bir gerçektir. Bu bilinçle hareket ederek su
ihtiyacının karşılanması amacı ile uzun vadeli su kaynaklarının bulunmasını ve su kapasitesinin arttırılması için gerekli
girişimler yapılacaktır.
Ayrıca üretilen suyun ölçülebilmesi amacı ile su kaynaklarımızda üretilen suyun tamamının ölçüm altına
alınarak su tasarrufu yapılacaktır.
Yine ilimiz mücavir alan içerisindeki yerleşim birimlerinin şehir içi ulaşımını sağlamak, toplu taşımacılık
hizmetlerini yapmak, bunun için otobüs ve diğer toplu taşım araçlarını temin etmek Özel Halk Otobüsleri alarak
çalıştırarak toplu taşımacılık hizmetlerini yürütmektedir.
Halkımızın ihtiyacına cevap verecek toplu taşıma hizmetlerini 14 adet Belediye otobüsü 34 adet Özel Halk Otobüsü
ile yerine getirmek, bu amaçla ihtiyaç duyulan yeni hat ve güzergâhların tespiti yapılarak, günün ekonomik, teknolojik
ve fiziki yapısına göre yeni toplu taşım sistemleri geliştirmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
Toplu taşımacılıkta kullanılan Özel Halk Otobüsü araç filosunun yenilenmesi için gerekli çalışmalar yapılarak 2009
yılı ilk ayında vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.
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B- Temel Politikalar ve Öncelikler
İlimiz İçme suyu kalitesinin AB normlarına uygun hale getirilmesi,
Uzun vadeli su kaynaklarının bulunması ve su kapasitesinin arttırılması,
Yeni Toplu Taşımacılık sistemlerinin geliştirilmesi,

İdare Adı

ELAZIĞ BELEDİYESİ

Harcama Birimi Adı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Gerçekleşme

Ekonomik Kodlar (1. Düzey)

Tahmin

2007

2008

2009

2010

2011

01-Personel Giderleri

6.122.060,11

6.969.480,19

8.070.500,00

8.167.346,00

8.265.354,14

02-SGK Devlet Primi Giderleri

1.039.778,95

1.227.381,69

1.305.000,00

1.320.660,00

1.336.507,92

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

8.118.749,85

10.514.005,26

16.504.000,00

16.702.048,00

16.902.472,57

04-Faiz Giderleri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05-Cari Transferler

119.816,70

210.060,28

230.000,00

232.760,00

235.553,12

06-Sermaye Giderleri

2.660.987,11

3.237.829,18

4.200.000,00

4.250.400,00

4.301.404,80

07-Sermaye Transferleri

10.000,00

95.250,00

0,00

0,00

0,00

08-Borç Verme

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bütçe Ödeneği Toplamı

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transfer Edilecek Ödenekler

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GENEL TOPLAM

18.071.392,72

22.254.006,60

30.309.500,00

30.673.214,00

31.041.292,55

Bütçe Ödeneği

22.955.873,81

24.428.390,00

30.309.500,00

30.673.214,00

31.041.292,55

Döner Sermaye

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diğer Yurtiçi Kaynaklar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Yurtdışı Kaynaklar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GE NEL TOPLAM

22.955.873,81

24.428.390,00

30.309.500,00

30.673.214,00

31.041.292,55

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN VE DEĞERLENDİRMELER
A-Mali Bilgiler :
1-Bütçe Uygulama Sonuçları

10%

BÜTÇE UYGULAMA SONUCU

Harcanan Ödenek

İptal Edilen Ödenek
90%
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2008 Yılında 2.174.383,40 İmha edildi.

3-Mali Denetim Sonuçları:
Müdürlüğümüz 2008 mali yılı içerisinde yapmış olduğu Mal Alım, Hizmet Alım, İhaleleri, Doğrudan temin ile
alınan ve yaptırılan işler ile Satın Alma Müdürlüğü aracılığı ile alınan malzeme, iş ve hizmetlere ait ödeme evrakları ve
taşınır işlem fişleri düzenli olarak yapılmış denetlenmek üzere gerekli şekilde dosyalanıp arşivlenmiştir.
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Müdürlüğümüz bütçesine faaliyet dönemi içerisinde Mali yıl ödeneği olarak 24.428.390.00 TL. ödenek
konulmuş olup, yıl içerisinde 22.254.006.60 TL.si harcanmış,geri kalan 2.174.383.40 TL'lik ödenek iptal edilmiştir.
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2-Temel Mali Tablolara ilişkin Açıklamalar:

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

B – PERFORMANS BİLGİLERİ

VI – KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A – Üstünlükler
Müdürlüğümüz içme suyu gibi insan ve toplum hayatı için esas olan bir sorumluluğu yüklendiği ve bu
konuda gerekli çalışmaları ileriki yılları da ön görerek yürüttüğü için bu üstünlüğünün bilincinde hareket etmektedir.
2008 yılı bu konuda verimliliğin üst düzeye çıktığı bir dönem olmuştur. Bundan sonraki yıllarda içme suyu
projeleriyle ilgili çalışmaların daha verimli yürütülebilmesini üstünlük olarak benimsemiştir.

B – Zayıflıklar
İlimizin artan nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Müdürlüğümüz çalışma ortamı olarak idari
hizmet binasını uygun görmemekte ve bunu bir zayıf yön olarak görmektedir. Belediyemiz yönetimi bu konunun
bilincinde olduğundan yapımı süren Belediye Sarayımızda Müdürlüğümüzce daha verimli hizmet vereceğimize olan
inancımız tamdır.

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan mevcut İçme suyu şebekesi bakım ve
onarımı, yeni şebeke yapımı, ilimizin mevcut su sarfiyatının gün geçtikçe yükselmesi ve bu ihtiyaca yeterli cevabı
verebilmek için yeni su depo inşaatları yapımı, içme suyu kalitesinin AB normlarına uygun hale getirilmesi amacıyla
kurulmuş bulunan içme suyu kontrol ve kalite laboratuarının çalışmaları netcesinde üretilen suyun tamamının
dezenfeksiyonun yapılabilmesi amacı ile tüm su üretim tesislerinde klorlama ve dezenfeksiyon ünitelerinin kurulması
sağlanarak şehrimize daha temiz ve sağlıklı ve içme suyu verilmeye başlanmıştır.
İlimizde tüketilen su, derin kuyulardan sağlandığı için kısıtlı olduğu bir gerçektir. Bu bilinçle hareket ederek su
ihtiyacının karşılanması amacı ile uzun vadeli su kaynaklarının bulunmasını ve su kapasitesinin arttırılması için gerekli
girişimler yapılmıştır.
Ayrıca üretilen suyun ölçülebilmesi amacı ile su kaynaklarımızda üretilen suyun tamamının ölçüm altına
alınarak su tasarrufu yapılmaktadır.
Yine ilimiz mücavir alan içerisindeki yerleşim birimlerinin şehir içi ulaşımını sağlamak, toplu taşımacılık
hizmetlerini yapmak, bunun için otobüs ve diğer toplu taşım araçlarını temin etmek Özel Halk Otobüsleri alarak
çalıştırarak toplu taşımacılık hizmetlerini yürütmektedir.
Halkımızın ihtiyacına cevap verecek toplu taşıma hizmetlerini 14 adet Belediye otobüsü 34 adet Özel Halk
Otobüsü ile yerine getirmek, bu amaçla ihtiyaç duyulan yeni hat ve güzergâhların tespiti yapılarak, günün ekonomik,
teknolojik ve fiziki yapısına göre yeni toplu taşım sistemleri geliştirmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde: Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan
ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali
kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip
olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığımı beyan ederim.

2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
H.Harun TUZSUZOĞLU
İşletme ve İştirakler Müdür V.

2008 yılı itibariyle Müdürlüğümüz artan su ihtiyacını karşılamak amacıyla gereken tüm araç gereç ve teçhizatı
temin ederek herhangi bir içme suyu probleminin yaşanmaması için çaba sarfetmiştir. Nüfusa orantılı olarak her geçen
yıl artan bu önemli soruna Müdürlüğümüz imkanları dahilinde gelecek yıllara da kolay hizmet verilebilecek şekilde
gerekli yatırımlar yapılmıştır. Enerji nakil hatları, pompa istasyonları, yeni büyük hacimli su depoları ve yeni içme suyu
kuyularının açılması çalışmaları bu yatırımların başında gelmektedir.
Müdürlüğümüz Belediye Meclisimizin almış olduğu ve görev yetki ve sorumluluklarımız dahilinde bulunan
kanunlar çerçevesinde en iyi şekilde yerine getirmeye gayret göstermektedir.
İlgili konularda ihtiyaca binaen uzman kişi kurumların fikir ve tecrübelerinden yararlanarak Müdürlüğümüzün
performansını yükseltmeyi amaç edinmiştir.
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T.C.
ELAZIĞ BELEDİYESİ
ULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
2008 FAALİYET RAPORU
SUNUŞ
Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye sınırları içinde belediye hizmetlerini kanun, tüzük, yönetmelik
ve yönergeler doğrultusunda, hizmetlerin belirli esaslar içerisinde yürütülmesini sağlayacak hizmetlerin planlamasını
yapmak, hizmetleri bu plan çerçevesinde düzenlemek ve Müdürlüğümüze ilişkin toplantı ve komisyonlarda
belediyemizi temsil etmek, Trafik kazalarının önlenmesiyle başta insanlarımızın hayat hakkının korunmasına rahat
huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanmasına ekonomik kayıplarımızın önlenmesine yönelik daha etkin
tedbir ve faaliyetlerin uygulanması bu tedbirler kapsamında, trafik güvenliğini sağlayacak faaliyet alanlarını belirlemek
bu alanlarda kısa, orta ve uzun vadelerde yapılacak eylem faaliyet ve çalışmaları belirlemek Trafik Güvenliğinde çeşitli
açılımlar, Hedefler ve Çözüm Projeleri üretmek. Bu çalışmalarda ilgili kamu kurum kuruluşlarıyla işbirliği içinde
çalışmak.Gerekli görülen kavşaklarda sinyalizasyon sistemini trafik levha ve yol çizgilerini trafik akışını ve kazalarını
önlemek.

I. GENEL BİLGİLER
A – Misyonumuz

·
Tarihi ve Doğal dokuya özenerek,
·
Çağdaş fiziki mekanların tasarlanmasında,
·
Sosyo-Kültürel etkinliklerde aktif rol oynayarak,
·
Yerel Yönetimin bir birimi olarak,
·
Katılımcı ve Saydam bir müdürlük olmak.

Vizyonumuz
Vizyoner bir yöneticilik içinde olmak; Kurumu tanıma, kurum dışı değişimi analiz etme, vizyonlara uygun
stratejiler geliştirme, vizyonu paylaşarak geliştirme, vizyonu paylaşarak kurumsallaştırma ve inandırabilme, riske
girebilme, algılama ve geliştirme, kararlı olma, statükoya kapalı-yenilgiye açık olma, daima daha iyi bir geleceği
düşünme, disiplinli olma, etrafına umut verme, çalışanlara iradelerini kullanma imkanı tanıma ve bir şeyler yapmak
isteyenleri destekleme, yaratıcı olma, güvenilir olma, farklı düşünceleri hoşgörüyle karşılama, işbirliği duygusunu
geliştirme…

·
Düzenli kara ulaşımının güçlendiği merkez olma,
·
Doğasına, tarihine özgü efsaneleşmiş değerlerin; mahalli, ulusal, uluslararası arenada vizyon bulmasında
gereken tüm hizmetleri sunma,
·
Bilinçli, Eğitimli, Kültürel ve Modernize olmuş bir topluluk oluşmasında Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
olarak yerimizi bulmak.

B – Yetki Görev Ve Sorumluluklar
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü,5393 sayılı Belediye yasasının 49. Maddesi ve norm kadro ilke ve standartlarına
uygun olarak meclis kararıyla oluşturulmuş;5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda belirtilen görev yetki ve
sorumluluk ilkesine dayanılarak yönetmenlik hazırlanmış olup; belediye Başkanı'nın da görevlendireceği başkan
yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.
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1-Fonksiyonlar arası faaliyetleri kontrol etme yetkisi
2-İl Trafik (alt) Komisyonunda belediyeyi temsil etme yetkisi
3-Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Personeli ile Emniyet Trafik Zabıtası ve
Karayolları Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili personeli arasında vuku bulacak ihtilafları
çözme ve gerekli koordinasyonu sağlama yetkisi
4-Sinyalizasyon ve işaretleme ile alakalı çalışmaları yerinde inceleyip denetleme yetkisi
5-Toplu taşıma araçlarının güzergahlarını ve durak yerlerini belirleme yetkisi
6- Servis araçlarının güzergahlarını belirleme yetkisi
7-Taksilere, uygun durak yerleri tahsis etme yetkisi
8-Müdürlüğünün görev ve yetkisi kapsamında olup Belediyeye gelir sağlayan ücretler
konusunda Belediye Meclisine teklif sunma yetkisi
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a) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bir müdür
b) Ulaşım Hizmetleri Dört Şef(Amirlik)
c) Büro Memurları
d) Yardımcı Hizmetler Personelinden oluşur.
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2 – Örgüt Yapısı
BELED İYE BAŞKANI

BELED İYE BAŞKAN YARDIMCISI

ULAŞIM H İZMETLER İ MÜDÜRLÜ ĞÜ

Trafiğin yoğun olduğu ana arterlerin trafik sıkışıklığını gidermek amacıyla alternatif çözümler üretmek.
Öğrenci ve personel taşımacılığında görev yapan araçların gerekli kontrollerini yaparak, güzergâh izin belgelerini
vermek
Müdürlüğümüz İktisat Servisinin yapmış olduğu piyasa araştırmalarıyla ilimizde görev yapan personellerin
tayin ve dış hastanelerde yapılan sevklerinde yol rayiçlerini belirlemek. İlimizde yapılan ihalelerde kurumların talep
ettiği malzemelerin piyasa fiyatlarının araştırmasını yaparak kurumlara yardımcı olmak.
Numarataj Servisi ise Kamu kurum ve kuruluşların vereceği hizmetlerde adreslerin güncellendirilmesi,
Adrese dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin oluşturulması mahallelerin numaralama çalışmalarının
yürütülmesi.Cadde,Mahalle, Sokak,Konut ve işyerlerinin levha ve kapı numaralarını tanzim ederek, kentte
yaşayanların (Telefon Elektrik ,Su v.s.)faturalarının daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak.
Müdürlüğümüze bağlı ölçü ayar servisi ile de şehrimizde faaliyet gösteren işyerlerinin tartı ve ölçü
aletlerinin kontrolü yapılarak şehirde yaşayanların daha güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak için adres bilgi
sistemlerinin doğru olarak kurulması ve eksiksiz güncellenmesi,
Müdürlüğümüz Terminal Amirliği olarak ta kentte yaşayanların şehirlerarası Ulaşım hizmetlerin de gerekli
kolaylıkları ve rahatı sağlamak için terminal içerisinde günün şartlarına uygun yeni düzenlemeler yapılarak
halkımıza ve orada çalışanlara rahat bir ortam yaratılmaya çalışılmaktadır. Yaptığımız hizmetlerde maliyetlerin
düşürülmesi için birçok imalat ve yazılımlar müdürlüğümüz atölyesinde yapılmaktadır.

ULAŞIM H İZMETLER İ MÜDÜRÜ

TRAF İK
AMİRL İĞİ

TERM İNAL
AMİRL İĞİ

NUMARATAJ
SERV İSİ

İKT İSAT
SERVS İ

ÖLÇÜ AYAR
SERV İSİ

3 – Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Müdürlüğümüz bünyesinde;

Sorumlulukları

13 Adet Bilgisayar
5 Adet Yazıcı
1 Adet Fonksiyonel Yazıcı
1 Adet Plotter Yazıcı bulunmaktadır.
Ayrıca Hizmetlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla; Müdürlüğümüz emrinde
Binek araç
1 Adet Motosiklet,

5393 ve 2918 Sayılı Yasaların ve bu yönetmeliğin kendisine verdiği yetkileri ihmalinde ayrıca
Başkanlık makamının vereceği görevlerin zamanında yerine getirilmemesinden, İlgili başkan
Yardımcısı ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.
.

C – İdareye İlişkin Bilgiler
1 – Fiziksel Yapısı

Araç Kiralama Hizmet Alımı Yoluyla
1 Adet Binek Otomobil
1 Adet Uzun Şase Panelvan
1 Adet Pick –Up Bulunmaktadır.

Müdürlüğümüz Hizmet Binası Harput yolu Makine İkmal Müdürlüğü sahası içerisinde 2 katlı binada 6
odaya sahip ve geniş bir kapalı atölye sahasıyla hizmet vermektedir.
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1 Adet

Müdürlüğümüz emrinde;
3 Müdür, 6 Memur ve 13 Daimi İşçi olmak üzere toplam 22 personel hizmet vermektedir.

a)Çalışanların Kadrolara göre dağılımı

İŞÇİ
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4 – İnsan Kaynakları
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MEMUR

Abdullahpaşa Çocuk Eğitim Pisti Alanın Eğitici Sinyalizasyon çalışması yapıldı.
Elazığ genelindeki tüm kavşak, bulvar ve muhtelif yerlerde bulunan
Revizyondan geçirilerek, bu doğrultuda;
5 Adet :Yaya Geçidi Feneri
9 Adet Oto Feneri
16 Adet Mini Oto Feneri
1 Adet Kavşak Kontrol Cihazı
4 Adet Sinyalizasyon Direği
20 Mt Kangal Boru
195 Mt. Kablo
165 Adet 75 Wolt Ampul
158 Adet Minyatür ampul kullanılmıştır.

Sinyalizasyon Sistemleri yeniden

TABELA VE LEVHA HAZIRLMA ATOLYESİ
Trafik İşaretleri Levhası, Bulvar levhaları, Yön ve Bilgi Levhaları, Ayaklı Levha, Uyarı Levhaları, Dur geç
Levhaları, Pazar yeri belirtme levhaları, Otobüs Güzergah belirleme Levhaları, yapılmıştır.
Bu kapsamda;
495 Adet Trafik Levhası,
63 Adet Yön Belirtme Levhaları,
12 Adet Bulvar Levhası,
18 Adet Özürlü Levhası,
780 Adet Oturma Bank Yazısı
142 Adet Sokak ve Mahalle Levhaları kümetex üzerine,
23 Adet değişik ebatlarda Birim Müdürlüklerine uyarı ve Ayaklı bilgi levhaları ,
16 Araç İçin levha ve yazı yazılımı yapılmış olup,
Ayrıca çeşitli boy ve ebatlarda afişler basılarak bilgilendirmeler yapılmıştır.
Bu doğrultuda Atölye içerisinde;
274 Mt Çeşitli Renklerde Reflektör,
98 Mt Değişik Renklerde Folyo,
60 Kğ Değişik Renklerde Otofleks Boya kullanılmıştır.

a)Personelin Eğitim Durumu
Müdürlüğümüz emrinde görev yapan personelden
Üniversite Mezun Sayısı 5,
Lise Mezun Sayısı : 11
İlköğretim Mezun Sayısı : 6' dır.

ÜNİVERSİTE
LİSE
İLKÖĞRETİM

TRAFİK LEVHA DİKİM EKİBİ
Müdürlüğümüz Levha Dikim Ekiplerince, Şehrin Muhtelif yerlerine;

5 – Sunulan Hizmetler

485 Adet Trafik Levhası,
63 Adet Yön ve bilgi Levhası,
213 Adet Omega Levha direği, monte edilmiştir.

TRAFİK VE SİNYALİZASYON İŞLERİ BÜROSU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ahmet Kabaklı Bulvarı
Mithat Paşa Bulvarı Kavşakları
Mithat Paşa Bulvarı Yeşil Camii Kavşağı
Ali Rıza Septioğlu Bulvarı
Kapalı Spor Salonu Kavşağı
Gazi Cad. Şehit İlhanlar Cad. Üst Kavşağı
Belediye İş Merkezi Önü
PTT Üst Kavşağı
Cumartesi Pazar Kavşağı
Karşıyaka Kavşağı
Yunus Emre Buvarı
Orman İşletme Kavşağı
Sanayi Üst Kavşağı
Buzhane Kavşağı

TRAFİK BOYA ATOLYESİ
Müdürlüğümüz Trafik boya Ekiplerince, Şehrimize daha güzel bir görünüm kazandırma çerçevesinde Kentimizi
simgeleyen Fiğürler 7 (Yedi) Trafo binasına uygulanmıştır. Bu doğrultuda,
İtfaiye Kavşağı Trafo binası,
Aksaray Mahallesi Trafo Binası,
Abdullahpaşa Mahallesi Trafo Binası,
Sürsürü Mahallesi Trafo Binası,
Kültür Mahallesi Trafo Binası,
Yücel İ.Ö.O İç Trafo Binası bu kapsamda yer almaktadır.
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Bu doğrultuda;
225 Kğ Sarı Yol Çizgi Boyası,
1550 Kğ Beyaz Yol Çizgi Boyası,
2880 Kğ Sarı Yağlı Boya,
2400 Kğ Beyaz Yağlı Boya, kullanılmıştır.
200 Lt Yol Çizgi Tineri
80 Lt Selülozik Tiner
420 kğ Dış Cephe boyası kullanılmıştır.
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Ayrıca;
Şehrin Cadde, Bulvar kaldırım taşlarının boyanması,
Yol Çizgi Boyalarının yapılması,
Bulvar, Park ve Caddelerde bulunan çeşitli Sanatsal Fiğürlerin yeniden boyanması, Okul Önü yaya Geçidi
İşaretlenmeleri her yıl düzenli olarak yapılmaktadır.
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Adreslerdeki karışıklığın önlenmesi amacı ile; Ulukent Mahallesi Mayhoş Sokak, Üniversite Mahallesi
Cihangül-Kenter-Emsal-yaldızlı Sokak, Abdullahpaşa Mahallesi 47.Sokak ve Şht.Polis Vahit Uslu Sokak, Salıbaba
Mahallesi Tezgahtar Sokak ve Yıldızbağları Mahallesi Seyisler Sokak yeni teşekkül edildi ve numaratajı yapıldı.Yeni
Mahalle Alaca Sokaktan ayrılarak Fethi Gemuhluoğlu Sokak oluşturuldu. Cumhuriyet Mahallesi 18.Sokağın ismi
Bahtiyar Vahapzade Caddesi olarak değiştirildi.
İlimiz Sürsürü Mahallesi Belediyemiz Meclisi kararı ile bölünerek Ataşehir Mahallesi adı altında yeni bir
mahalle oluşturuldu ve tüm numarataj bilgileri Ulusal Adres Veri tabanında güncellendi.
İlimizde mevcut aynı sokak isimlerinin değiştirilmesi belediyemiz meclis kararı ile onaylandı.
İlimiz genelinde vatandaşların adres tespiti talebi doğrultusunda Cadde-sokak-bulvar numarataj düzenlemeleri
çalışmalarında 50 adet sokak levhası kullanılmıştır.
2007-2008 yılı içerisinde 10.000 adet Numarataj Bilgi ve kapı numara levhaları alımı yapılarak yeni
levhalandırma çalışmalarına devam edilmektedir.

ÖLÇÜ VE AYAR SERVİSİ
Ölçü Ayar Servisinin 2008 yılında Personelimizce yapılan çalışmalar sonucunda 2.113 esnafımıza gerekli
tebligatlar yapılmış olup 1310 esnafımız kayıt altına alınmıştır. Belediyemize 14.350,00 YTL gelir sağlanmıştır.

İKTİSAT SERVİSİ

TRAFİK EVRAK BÜRO

Müdürlüğümüz İktisat Servine gelen yazı ve dilekçe sayısı 1.756 adet olup buna istinaden;

Trafik Evrak Büromuzca;
11 Adet Minibüs Hattı Devri yapılmıştır.
45 Adet ticari Minibüs Değişikliği yapılmıştır.
35 Adet ticari Taksi Hattı devri yapılmıştır.
24 Adet Ticari Taksi araç değişikliği yapılmıştır.
Müdürlüğümüze intikal eden tüm Resmi yazı ve dilekçelere gerekli işlemler yapılmıştır.
Ulaşım Hizmetleri Yönetmeliği, Okul ve Öğrenci Servis Yönetmeliği hazırlanarak
S Plaka Çalışmaları yapılmış olup, Öğrenci Servis taşımacılığı yapmakta olan 306 adet araçlara gerekli plaka ve
belgeleri verilmiştir.

Memur ve İşçi Yol Rayiç bedeli belirlenmesi; 512 Adettir.
Piyasa Araştırması olarakta; 832 Adet evrak gelmiş olup,
7062 Kalem Malzeme Fiyatlandırılması ve soruşturması yapılmıştır.

6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Belediye Meclisinin 03/01/2008 tarih M.2008/15-21 no'lu kararı ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün
kuruluş görev ve çalışma esasları ile ilgili hazırlanan yönetmelikler ve 5393 sayılı Belediyeler kanunu, 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanunu, İçişleri Bakanlığının 23053 Sayılı yönetmenlikleri, 657 sayılı D.M.K. 4857 sayılı iş kanunu,
22045 sayılı karayolları Şehirlerarası yolcu taşımaları hakkındaki yönetmenliklerin uygulanması ve 5490 sayılı Nüfus
Hizmetleri Kanununun 69 uncu maddesi ile ilgili belirlenmiş tanımlar ve mevzuatlar çerçevesinde çalışmalar
yürütülmektedir.

TERMİNAL AMİRLİĞİ
Belediyemize ait Terminal Hizmet Binasına ait katların bakım onarımı yapıldı.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü,5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2918 Sayılı Trafik Kanunu ve 18/07/1997 tarihli
Resmi gazetede yayınlanan 23053 sayılı uygulama yönetmeliği
- 657 Sayılı Devlet memurları kanunu

NUMARATAJ SERVİSİ
Nüfus Hizmetleri Kanununun 25/04/2006 tarih ve 5490 sayılı hükümlerine göre Ülkemiz genelinde Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin Kurulması ve çalışmalarının başlatılması ile beraber İlimiz geneli 36 mahallede
numaralama alan çalışmaları Ulusal Adres Veri Tabanına işlendi.
Adrese dayalı Nüfus Kayıt Sistemi çerçevesinde; adrese dayalı tüm kamu hizmetleri UAVT'de yer alan
adresler kullanılarak yürütüleceğinden 2007 Ocaktan itibaren Yapı Belgeleri İşlemleri UAVT üzerinden
gerçekleştirilerek bu adreslerin tespiti ve veri tabanına işlenmesi gibi işlemler yapılmış olup;

-5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69 uncu maddesi
-4857 Sayılı iş kanunu,
-2946 Sayılı kamu konutları kanunu ve yönetmeliği,
-3628 Sayılı kanun ve mal bildiriminde bulunulması hakkında yönetmelik,
Sayılı sendikalar kanunu,
sözleşme grev ve lokavt kanunu,
.
-Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelik,
-Devlet memurları sicil yönetmeliği,
-Disiplin kurulları ve disiplin amirleri hakkında yönetmelik,

Bu doğrultuda Numarataj Servisi ekiplerince;
1935 adet adres tespiti yapılmış ve 1100 adet kapı numara tabelası kullanılmıştır.

-Devlet memurlarının tedavi yardımı ve cenaze giderleri yönetmeliği,
-Asli Devlet memurluğuna atananların yemin merasimi yönetmeliği,
-Memurların hastalık raporlarını verecek sağlık kurulları hakkındaki yönetmelik,
-Devlet memurlarının çekilmelerinde devir ve teslim süreleri hakkında yönetmelik,
-Müdürlüğün tabi olduğu sair mevzuat ile mevzuatın uygulanmasına ilişkin ilgili bakanlıklar
ve Başkanlık makamının;Genelge,Talimat ve bildirileri
-Ticaret ve Sanayi Bakanlığının 20074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik

50 Adet Sokak Levha çakımı yapılmıştır,
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-2821
-2822 Sayılı Toplu

A-

Müdürlüğümüzün Amaç ve Hedefleri

-Öncelikle şehrimizde yaşayan insanlara trafik seminerleri vermek
-Yerel Televizyon Programlarıyla daha bilinçli ve eğitimli bir toplum oluşturmak.
Trafik Eğitim desteği kapsamında eğitim otobüsleri istihdam ederek bunları modern bir dershane şeklinde halka
sunmak.
-Trafik eğitim parkları düzenleyerek uygulamalı olarak kentte yaşayanlara deneyimler kazandırıp,halkla sıcak
ilişkiler kurmak.
Yaptığımız bu çalışmaları CD, Trafik Eğitim seti,Video Trafik İşaretleri Panosu ve broşürlerle desteklemek.
-Ulaşım hizmetleri Müdürlüğü olarak, Elazığ Trafiğinin daha güvenilir olması, yol ve sürüş güvenliğini
artırarak halkın zaman,maliyet ve güvenlik açısından daha iyi imkanlara sahip bir trafik içerisinde ulaşımlarını
sağlamak.
Bu hedef Doğrultusunda;
-Trafik Kontrol ve Sinyalizasyon şebekesini geliştirmek,
-Trafik Yol İşaretleme Çalışmalarının tamamlanması
-Sinyalize Kavşaklar,
-Sinyalize Süre Geri Sayım Cihazları Kurmak,
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II – AMAÇ VE HEDEFLER
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A – Mali Bilgiler :
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
İdare Adı
Harcama Birimi Adı
Ekonomik Kodlar (1.Düzey)

Tahmin

Gerçekleşme

139.391,00

171.410,38

209.000,00

211.508,00

214.046,09

19.343,37

21.908,81

48.000,00

48.576,00

49.158,91

346.674,40

363.508,08

912.000,00

922.994,00

934.019,31

…..

…..

…..

…..

…..

05-Cari Transferler

27.221,65

26.486,74

95.000,00

96.140,00

97.293,68

06-Sermaye Giderleri

12.646,65

5.351,30

72.000,00

72.864,00

73.738,36

07-Sermaye Transfe rleri

…..

…..

…..

…..

…..

08-Borç Verme

…..

…..

…..

…..

…..

Bütçe Ödeneği Toplamı

…..

…..

…..

…..

…..

Transfer edilecek Ödenekler

…..

…..

…..

…..

…..

Genel Toplam

545.277,07

588.665,31

1.336.000,00

1.352.032,00

1.368.256,35

Bütçe Ödeneği

832.681,28

1.355.500,00

1.336.000,00

1.352.032,00

1.368.256.35

Döner Sermaye

…..

…..

…..

…..

…..

Diğer Yurt İçi Kaynaklar

…..

…..

…..

…..

…..

Yurt Dışı Kaynaklar

…..

…..

…..

…..

…..

832.681,28

1.355.500,00

1.336.000,00

1.352.032,00

1.368.256.35

03-Mal ve Hizmet Alımı Gid
04-Faiz Gideri

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü; şehrimizin ulaşım talebini karşılayacak diğer çevreye ve aynı paralelde
görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyumlu , güvenli, çevreye duyarlı çağdaş ihtiyaçlara cevap verebilecek,
yasalarla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde hizmetler sunmaktır.

ğü

2008

02-SGK Devlet Primi Gider

Temel Politikalar ve Öncelikler

ELAZIĞ BELEDİYESİ
Ulaşım Hizmetleri Müdürlü

2007
01-Personel Giderleri

-Görüntülü Nakil Kameralar.
-Trafik Merkezi kurmak.
-Elektronik değişebilir Mesajlı Trafik panoları yapılarak Elazığ sinyalizasyon sisteminin modernizasyonu ve
genelinde dağılımını sağlanması hedeflenmektedir.
-Akıllı ulaşım sistemleri geliştirmek.
-Yoğunlaşan trafik ve park sorununu çözmek için şehrin belirli yerlerinde katlı ve yer altı otopark projelerimiz
misyonumuz olup,bu misyonlarla şehrimize güzel bir vizyon kazandırma amacındayız.
-Terminal Hizmet Binasının Güney Çevre yoluna alınarak daha modern şartlarda hizmet vermesini sağlamak;

B-

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER

Genel Toplam

2009

2010

2011

HARCANAN
ÖDENEK
İPTAL EDİLEN
ÖDENEK

1- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Müdürlüğümüz bütçesine faaliyet dönemi içerisinde Mali yıl ödeneği olarak 1.355.500,00 TL ödenek
konulmuş olup, yıl içerisinde 588.665,31 TL'si harcanmış, geri kalan 766.834,69 TL'lik ödenek iptal edilmiştir.
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Müdürlüğümüz 2008 mali yılı içerisinde yapmış olduğu Araç İhalesi ve Muhtelif Ebatlarda Bulvar,
Caddes,Sokak, Mahalle ve Kapı numara Levhaları ihaleleri ile ilgili çalışmalarını tamamlamış evraklarını arşivlemiş,
doğrudan temin yoluyla aldığı malzemelerin kayıtlarını yapmış ödeme evraklarını ve taşınır mal işlem fişlerini
düzenli olarak sağlamış denetlemek üzere gerekli şekilde dosyalanıp arşivlemiştir.

B – Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje bilgileri
Mali yıl içinde müdürlüğümüz, 2008 Faaliyetlerini tamamlamış olup, Mali Yılda alınan malzemelerle
Şehrin Sinyalizasyon çalışmalarını, Terminal Hizmet Binasının daha elverişli kullanılmasını, Bulvar, Caddes,Sokak,
Mahalle ve Kapı numara Levhalandırmalarını, yaparak,
2009 Yılı Misyon ve Performansını
belirleyerek belediyecilik hizmetlerini en üst seviyede tamamlamıştır.

2008 FAALİYET RAPORU

1- Mali Denetim Sonuçları

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
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T.C.
ELAZIĞ BELEDİYESİ
Mali Hizmetler Müdürlüğü
2008 Mali Yılı Faaliyet Raporu
SUNUŞ
Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak, Bakanlar kurulunun 22/04/2006 tarihinde resmi gazetede yayınlamış
olduğu, daha sonra tekrar bakanlar kurulu tarafından iptal ederek 22/07/2007 tarihinde yeniden Danıştay kararına uygun
olarak düzenlediği norm kadro uygulamasını göz önünde bulundurarak hareket etmiş ve Elazığ belediyesi meclis kararı
ile almış olduğu 03/01/2008 tarih ve M.2008/15–20 karar no ile müdürlüğün yönetmenliği belirtilmiştir.
Mali Hizmetler Müdürlüğümüz, 1 Müdür, 19 Memur ve 35 Kadrolu işçi personelle, hesap verilebilirlik ve
tekdüzenin sağlanması, işlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin mahiyetine uygun olarak sağlıklı etkili ve
güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tabloların zamanında doğru, muhasebenin temel kavramları ve kabul
görmüş bütçe ve muhasebe ilkelerine uygun, kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak, karar, kontrol ve hesap verme
süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ile Belediye gelir bütçesine konan gelirleri tahakkuk
ettirerek gelir ve alacakların takip, tahsil işlemlerinin yürütülmesini düzenlemektir. Ayrıca Belediye mücavir alan
içerisinde yaş sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet yapılmasını
sağlamak, Üretici ve tüketici çıkarlarının eşit ve dengeli olmasını sağlamak için gerekli titizlikle çalışmaktadır.

2- Performans Sonuçlarının değerlendirilmesi
Müdürlüğümüz 2008 Mali Yılı Faaliyetleri sonucunda yapmış olduğu çalışmalar ve elde ettiği
sonuçlar neticesinde kentte yaşayanların ulaşım, trafik sorununu asgariye indirip, Bulvar, Cadde,Sokak,
Mahalle tanıtım ve bilgi levhalarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine yardımcı olmuştur.

IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
a ) Üstünlükler
Müdürlüğümüz Teknik anlamda yetişmiş deneyimli personeli, gerekli olan Teçhizat ve
ekipmanıyla özverili bir şekilde kendi görev ve sorumlulukları çevresinde kentli memnuniyetini en üst
seviyeye çıkarmayı üstünlük olarak görmektedir.

I-GENEL BİLGİLER

b ) Zayıflıklar
Müdürlüğümüzün zayıf yönleri bulunmamakla birlikte teknolojik bilgileri tam ve detaylı olarak
aldıkça daha verimli olacaklardır.

A-Misyon ve Vizyon
Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün Misyonu, hizmetlerin yapılmasında kullanılan kaynakların
ekonomik ve sosyal şartlara bağlı, kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde mahiyetine uygun olarak sağlıklı
etkili ve güvenilir bir biçimde kullanılması, muhasebenin temel kavramları ve kabul görmüş bütçe ve muhasebe
ilkelerine uygun olarak muhasebeleştirilmesi sağlanarak hesap verilebilirliliği kolaylaştırmaktır. Ayrıca Belediye
mücavir alan içerisinde yaş sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet
yapılmasını sağlamak, Üretici ve tüketici çıkarlarının eşit ve dengeli olmasını sağlayıp Elazığ'da yaşayan vatandaşların
ihtiyaçlarını ekonomik sosyal ve kültürel şartlar göz önünde bulundurarak adil, hızlı ve kaliteli biçimde karşılayarak
hayatı kolaylaştırmaktır.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde: Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru
olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari
ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve
harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak
sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim
dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığımı beyan ederim.

Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün Vizyonu;
1.Çok iyi yetişmiş ve yeterli sayıda personelle,
2.Verimliliği esas alarak,
3.Teknoloji Kullanımına öncelik tanıyarak,
4.Plan ve Projeye önem vererek,
5.Şeffaflık ve Katılımcılığı ön planda tutarak,
6.Kaynakların etkin kullanılması sağlanarak,
7.Faaliyetlerde ve hizmetlerde dünya standartlarına ulaşmaktır.

Bilgilerinize arz ederim.

Hamza USLU
Ulaşım Hizmetleri üd.Vek.
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Müdürlüğün görevleri
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu 60. maddesine istinaden Mali Hizmetler Birimi olarak
Görev ve Sorumlulukları;
(1) Müdürlüğün stratejik plan ve performans programının hazırlanmasında Strateji Geliştirme Müdürlüğüne
gerekli desteği sağlamak,
(2) İzleyen 2 yılın bütçe tahminlerini de içeren Müdürlük Bütçesini hazırlamak ve Müdürlük faaliyetlerinin
bunlara uygunluğunu izlemek,
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B-Yetki Görev ve Sorumluluklar
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2.ÖrgütYapısı
BELEDİYE
BAŞKANI

BELEDİYE BAŞKAN
YARDIMCISI

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ

(3) Belediye gider bütçesine konan giderlerin yerinde sarf edilmesini temin etmek,
Mali Hizmetler Servisi

(4) Bütçe kayıtlarını tutmak,
(5) Müdürlüğün görev alanları içerisindeki gelirleri tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil
işlemlerini yürütmek,

İhale İşleri Servisi

Gelir Servisi
(Emlak-Çtv-Tebligat)

Hal Servisi

Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediye Başkan Yardımcısına bağlı 1 Müdür ve Müdüre bağlı 4 servisten oluşmaktadır.

Belediye Başkan Yardımcısı:

(6) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,

Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Başkanından aldığı yetki ile kendisine bağlı birimlerde karar alma
mekanizmasının en üst yöneticisidir. Yapılan İşlerde denetleme yetkisine sahiptir.

(7) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
(8) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek
ve sonuçlandırmak,

Müdür:

(9) Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli
bilgiler sağlamak ve danışmanlık yapmak,

Mali Hizmetler Müdürlüğünün harcama birim yetkilisi olup, Belediye Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

(10) Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini
düzenlemek,

Müdürlüğümüze bağlı Gelir, Emlak, Çevre Temizlik Servisi ve Hal servislerimizde toplam 32 adet Bilgisayar,
Mali Hizmetler Servisinde 10 adet Bilgisayar ve 4 adet Yazıcı, Taşınır İşlem Konsolide Biriminde 3 adet Bilgisayar ve 1
adet yazıcı, İhale İşleri Servisinde 3 Adet Bilgisayar , 1 Adet Yazıcı ve 1 Adet Fotokopi makinesi bulunmaktadır.

Müdürlüğün sorumluluğu
(1) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili
yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak, yaptırmak ve yürütmekle sorumludur. Müdür
görev, yetki ve sorumlulukları üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle personele yaptırır.

4- İnsan Kaynakları
Mali Hizmetler Müdürlüğümüzde 20 memur, 35 Kadrolu işçi olmak üzere toplam 55 personel çalışmaktadır.

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1- Fiziksel Yapı
MEMUR
36%

Mali Hizmetler Müdürlüğü , Belediye Merkez hizmet binasında 1 Müdür Odası ve 4 Servis , İşletme
İştirakler Müdürlüğü binasının 1.ve 2.katlarında Emlak ve Ç.T.V ve Tebligat Servisimiz ile Yaş Sebze ve Meyve
Toptancı Hali'nde Hal servisi idari binasında hizmet vermektedir

ISÇI
64%

Şekil 1: Çalışan Personellerin Dağılımı
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İLKÖĞRETİM
LİSE

12

ÖNLİSANS

5

LİSANS

1
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Mali Hizmetler Müdürlüğümde çalışan personellerimizin eğitim durumları; 12 İlköğretim, 37 Lise, 1 Ön
lisans, 5 Lisans Mezunlarından oluşmaktadır.
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PERSONELİN EĞİTİM
DURUMU (01.01.200831.12.2008)

Mali Hizmetler Servisi, Aylık ve yıllık emeklilik şahıs fişleri, Özel İdare Payı, ÇTV. Fon Payı, Kültür Varlıklarını
Koruma Payı, Kefalet Sandığı Aylık Bordroları düzenlenerek kuruma intikali ile İşçi personellerin aylık bildirgeleri
düzenlenmiştir. Ayrıca aylık KDV. Beyannameleri, Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Beyannamesi V.U.K. na
uygun düzenlenerek Vergi Dairesine verilmiştir.
Ayrıca, 01/01/2008-31/12/2008 tarihleri arasında Mali Hizmetler Servisimize 917 adet gelen evrak ve 1052 adet
giden evrak kayıt altına alınarak evrakın gereği zamanında ve noksansız yapılmıştır.
Mali Hizmetler Servisi, Belediyece idare edilen ambar vb. müesseselerden her birinde bulunacak, her türlü
madde, eşya ve malzeme ile daire ve kurumlardaki demirbaş eşyaların giriş ve çıkış işlemlerinin koordinasyonunu
sağlamak , Alımı yapılan mal ve malzemenin, ilgili teknik ve idari şartnamelerin doğrultusunda ve Taşınır Mal
yönetmeliği esaslarına göre diğer işlemlerin yerine getirilmesinin koordinasyonunu sağlamakla yükümlüdür.
01/01/2008-31/12/2008 tarihleri arasında ; Belediyemizce alınan malzemeler için 37 adet Taşınır İşlem Giriş Fişi,
86 adet Taşınır İşlem Çıkış Fişi ve 29 adet zimmet fişi düzenlenmiştir.

İhale İşleri Servisi

Şekil:2- Çalışanların Mezuniyet Durumuna göre Dağılımı
İhale İşleri Servisi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre
Harcama birimlerince hazırlanan ihale işlemlerinin yine ilgili mevzuata göre sonuçlandırıp, sonuçlarını ilgili Harcama
Birimine bildirmekle yükümlüdür.

2%

9%

İhale İşleri Servisi olarak 01/01/2008-31/12/2008 tarihleri arasında ; 67 adet mal, 39 adet hizmet ve 43 adet
yapım işi olmak üzere toplam 149 adet ihalenin işlemleri ilgili mevzuata göre sonuçlandırılarak gereğini yapmak üzere
Harcama Birimlerine bildirilmiştir. Ayrıca 190 adet gelen evrak ve 653 adet giden evrak kayıt altına alınarak evrakın
gereği zamanında ve noksansız yapılmıştır.

22%

Gelir Servisi
Belediyemiz Gelirlerinden Emlak,Ç.T.V,İlan – Reklam ve Eğlence vergisi İle İnşaat,Minibüs, Esnaf
İşgaliyeleri Telalık Harcı ve diğer bütün gelir kalemlerinin Tarh Tahakkuk ve Tahsilatları Müdürlüğümüzce
yapılmaktadır.Ayrıca vatandaşlarımıza kolaylık sağlanılması amacıyla Müdürlüğümüzde Su Tahsilatı da yapılmaktadır.

67%

Müdürlüğümüz Gelir Servisince bahse konu tarihler arasında 842 adet gelen evraka
resmi yazışma yapılmıştır.

Şekil – 3 Çalışanların Mezuniyet Durumuna göre Yüzdelik Oranları

Emlak Servisimizce;
·
28.459 adet Yeşil karta gayrimenkulü olup olmadığı hususunda bakılarak vize işlemi yapıldı.
·
15.442 adet Sosyal Yardımlaşmadan yararlanmak isteyen vatandaşa gayrimenkulü olup,olmadığı
bakılarak vize işlemi yapıldı.
·
3658 adet Sağlık Karnesi için vatandaşın gayri menkulü olup olmadığı hususunda bakılarak vize işlemi
yapıldı.
·
1971 adet Veraset ve İntikal için yazı verildi.
·
18.180 adet Tapu Müdürlüklerine tasdikli beyan sureti gönderildi.
·
1107 adet Resmi yazı ile Mahkemelere ve Kamu Kurumlarına cevap verildi.
·
8612 bina 3458 arsa ve 1112 adet arazi beyannamesi kabul edilerek tahakkuk işlemleri yapıldı.
Emlak Vergisi Mükellef sayısı 126973 sayısına çıkartıldı.
·
268 adet İnşaat bitim tarihi için yazı verildi.
·
8815 bina , 3756 arsa ve 1562 arazi beyannamesi kabul edilerek tahakkuk işlemleri yapıldı.

5-Sunulan Hizmetler
Mali Hizmetler Servisi:
Mali Hizmetler Servisi, Belediyeye ait gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine
ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer
tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetinin yapıldığı birimdir.
Mali Hizmetler Servisi 01/01/2008-31/12/2008 tarihleri arasında gerek Mali Hizmetler Müdürlüğünün
gerekse Birim Müdürlüklerinden gelen 11265 adet Muhasebe İşlem fişi, 4124 adet Çeşitli Ödemeler Fişi, 6539 adet
Ödeme Emri, 417 adet Avans ve Kredi Senedi ve 417 Adet Ödeme Emri Mahsup belgesi olmak üzere toplam 22.762
adet evrak kayıt altına alınarak muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirilmiş ve arşive kaldırılmıştır. Ayrıca 2007 yılına
ait Kesin Hesap çıkarılarak incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına sunulmuştur.
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Hal Servisi
Hal Servisi, Belediye Meclisinin 07/11/2003 tarih ve 2003/111 sayılı Kararı ile yürürlüğe giren Yaş Sebze ve
Meyve Toptancı Hali Yönetmeliği hükümlerini uygulamak, Yaş sebze ve meyve toptancı halinin genel işleyişini
sağlamak, Günlük yaş sebze ve meyve fiyatlarının rayiç bedellerini belirleyerek fiyat takibi yapmak, Toptancı Hal
Rüsum tahakkuk, tahsilatı ve takibini yapmak ve Tahsis ücretlerinin tahakkuk, tahsil ve takibini yapmakla
yükümlüdür.
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Çevre Temizlik Servisimiz elemanlarınca bahse konu tarihler arasında yapılan kontrollerde 2146 adet işyeri Ç.T.V
vergisi kaydı altına alınmış olup mükellef sayısı 32.146'ya yükseltilmiştir. Meskenlerde ise 97.100 adet mükellefimiz
bulunmaktadır 634 adet dilekçe yerinde kontrol edilerek gerekli işlem yapıldı.54 adet Resmi yazı ile kamu
kurumlarına gerekli cevaplar verilmiştir.
Bahse konu tarihler arasında Harcamalara Katılım Payına ait 21.032 adet ihbarname çekilmiştir.612 adet
dilekçeye yerinde yapılan kontrolle gerekli işlem yapılmıştır.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
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Amaç Ve Hedeflere Ulaşma Yöntemleri
1- Bilgili ve eğitimli personel istihdamı sağlamak, personelin sürekli eğitilmeleri ve motivasyon çalışmaları
yapmak,
2- Günün teknolojisini yakalamak ve takip etmek,
3- Sürekli kontrol ve takip mekanizmasını oluşturmak,
4- Şeffaf ve adil yönetimi sağlamak,
5- Araştırma ve geliştirme yapmak,
6- Hizmet kalitesinden ödün vermeden mevcut gelir düzeyi üzerine çıkmak ve iş planlarını gerçekleştirmek
amacı ile gelir artırıcı, gider azaltıcı araştırma geliştirme çalışmaları yaparak bunları uygulamaya koymak ve
sonuçlarını takip etmek,
7- Eleştiri ve tavsiyelere açık olmak ve gelen eleştiri ve tavsiyeler dikkate alarak değerlendirmek,

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Müdürlük çalışanlarının yeniliklere açık, ihtiyaca cevap veren bilgi ve becerilerle donatılması sağlanarak
daha etkin hizmet vermelerini temin etmek.

Müdürlüğümüzde süreklilik esası vardır. Müdürlüğümüzün hedeflerine ulaşmasında esas olan tüm
servislerin amaç birliğidir. Müdürlüğümüzün esas amaçlarından biri en iyi hizmeti sunmaktır. Burada sözü edilen
hizmet her kesim için hizmettir. Bir başka anlatımla, vatandaşlar, çalışanlar, yönetim, mutlu olmalıdır.

Yeni Kanun ve Yönetmeliklere paralel olarak birimimizde çalışan personellerin 2 defa meslek içi eğitim
almasını temin etmek, teknik ve teknolojik bilgileri tazelemek, eğitimleri her yıl kademeli olarak artırmak.

C. Diğer Hususlar:

İç kontrol, yönetim amaçlarını sağlamak, işlerin düzenli pratik ve verimli sonuçlanması için; varlıkların
muhafazası, kayıtların güvenliği, güvenilir mali enformasyonun zamanında hazırlanması da dahil olmak üzere tesis
edilen organizasyon planı ve düzenleştirme sistemlerini kapsar.
Müdürlüğümüzün iç kontrol yapısı;
- Düzenli, ekonomik, verimli, etkin uygulamalar yoluyla kuruluşun amaç ve misyonuna uygun kaliteli hizmet
üretmek,
- Kaynakların israf edilmesine, kötü kullanılmasına ve kötü idare edilmesine, hata ve suiistimallere mani olmak,
- Kanun, tüzük, yönetmelik gibi yasal düzenlemelere ve yönetimin talimatlarına uyulmasını sağlamak,
- Güvenilir mali ve yönetsel verilerin ışığı altında durumu doğru olarak ve zamanında gösterecek bir iletişim
sağlamak,
şeklinde yer bulmaktadır.
İç kontrol sisteminin hedef ve amaçlar doğrultusunda oluşturulmasından, etkinliğinden ve
verimliliğinden öncelikle Müdür, Belediye Başkanına karşı sorumludur. Her Servisin İç Kontrolü sağlayan birer
servis sorumluları mevcuttur. Müdürlüğümüzün hedef ve amaçlarına göre hareket ederler.

Müdürlük İlke ve Değerlerimiz ise Aşağıdaki şekildedir.
1. Görevde bilgilendirme ve eşitlik esastır.
2. Görev uygulamalarında dürüst ve adil olunacaktır.
3. Sunulan hizmetler çözüme yönelik olacaktır.
4. Vatandaşlarımıza saygı esastır.
5. Yasaların verdiği görevin yerine getirilmesinde eşit ve şeffaf olunacaktır.
6. Çalışanların mesleki ve davranış eğitimlerine önem verilecektir.
7. Personelimiz takım ruhu ve işbirliği inancı ile çalışacaktır.
8. Mesleği ve kurumu küçük düşürecek davranışlara fırsat verilmeyecektir.
9. Verilen hizmetlerde kalite ön planda olacaktır.
10.Verilen hizmette politik amaç güdülmeyecektir.

II- AMAÇ ve HEDEFLER

11.Temel prensibimiz vatandaş memnuniyeti olacaktır

A- Müdürlüğümüzün Amaç ve Hedefleri
III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-Mali Bilgiler
1-Bütçe Uygulama Sonuçları

Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün gelir ve gider bütçesinin hazırlanması, hesap verilebilirlik
ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin mahiyetine uygun olarak sağlıklı etkili ve
güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tabloların zamanında doğru, muhasebenin temel kavramları ve
kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkelerine uygun, kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak, karar, kontrol ve hesap
verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ile Belediye gelir bütçesine konan gelirleri
tahakkuk ettirerek gelir ve alacakların takip, tahsil işlemlerinin yürütülmesini düzenlemektir. Ayrıca Belediye
mücavir alan içerisinde yaş sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest
rekabet yapılmasını sağlamak, Üretici ve tüketici çıkarlarının eşit ve dengeli olmasını sağlamaktır.

İdare Adı
Harcama Birim Adı
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ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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Bütçe
Ödeneği
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi
Kaynaklar
Yurt Dışı
Kaynaklar
Genel
Toplam

GERÇEKLEŞME

TAHMİN

2007

2009

2008

2010

2011

126.019,65

418.342,78

534.000,00

540.408,00

546.892,89

22.236,71

80.423,35

129.000,00

130.548,00

132.114,57

19.646,29 1.289.215,42

175.000,00

177.100,00

179.225,20

-

-

-

-

-

347.393,13 1.636.206,62

2.754.688,00

2787.744,26

2.821.197,19

-

25.977,30

35.000,00

35.420,00

35.845,04

-

-

879.815,00

890.372,78

901.057,25

-

- 13.307.000,00 13.466.684,00 13.628.284,21
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Ekonomik
Kodlar
(1.Düzey)
01-Personel
Giderleri
02-SGK Devlet
Prim Giderleri
03-Mal ve
Hizmet Alım
Giderleri
04-Faiz
Giderleri
05-Cari
Transferler
06-Sermaye
Giderleri
07-Sermaye
Transferleri
09-Yedek
Ödenek
Bütçe Ödeneği
Toplamı
Transfer
Edilecek
Ödenekler
Genel Toplam

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
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Gerçekleşen
Harcama
İptal Edilen
Ödenek

31%

69%

Belediyemizin faaliyet Dönemi Gelirleri aşağıya çıkarılmıştır.

GELİR KALEMİ
VERGİ GELİRLERİ
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
ALINAN BAĞIŞ VE YRD. İLE ÖZEL GELİR
DİĞER GELİRLER
SERMAYE GELİRLERİ
RED VE İADELER (-)
TOPLAM

-

515.295,78 3.450.165,47 17.814.503,00 18.028.277,04 18.244.616,35

1.241.147,09 5.003.905,00

BÜTÇENİN GERÇEKLEŞME
ORANI

17.814.503,00 18.028.277,04 18.244.616,35

TUTAR
7.681.357,66
23.567.237,62
582.346,88
47.605.746,72
34.276.067,53
-112.640,93
113.600.115,58

-

-

-

-

-

Belediyemiz faaliyet dönemi içerisinde 113.600.115,58 TL gelir elde etmiştir. Müdürlüğümüzün Faaliyet
Dönemi içerisinde 3.450.165,47 TL'si gider gerçekleşmiştir.

-

-

-

-

-

3-Mali Denetim Sonuçları:

-

-

-

-

-

Müdürlüğümüz 2008 mali yılı içerisinde yapmış olduğu ödeme evraklarını ve taşınır mal işlem fişlerini düzenli
olarak yapmış denetime hazır hale getirmiş ve mevzuata uygun şekilde dosyalanıp arşivlemiştir.

1.241.147,09 5.003.905,00

17.814.503,00 18.028.277,04 18.244.616,35

B-Performans Bilgileri
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:

Müdürlüğümüz 01/01/2008-31/12/2008 tarihleri arasında gerek Mali Hizmetler Müdürlüğünün gerekse Birim
Müdürlüklerinden gelen 11265 adet Muhasebe İşlem fişi, 4124 adet Çeşitli Ödemeler Fişi, 6539 adet Ödeme Emri, 417
adet Avans ve Kredi Senedi ve 417 Adet Ödeme Emri Mahsup belgesi olmak üzere toplam 22.762 adet evrak kayıt altına
alınarak muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirilmiş ve arşive kaldırılmıştır. Ayrıca 2007 yılına ait Kesin Hesap
çıkarılarak incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına sunulmuştur.

Müdürlüğümüzün Faaliyet Dönemi içerisinde Mali yılı ödeneği olarak 5.003.905,00 TL Ödenek konulmuş
olup, yıl içerisinde 3.450.165,47 TL'si harcanmıştır. Geri kalan ödenek iptal edilmiştir. Bütçenin gerçekleşme oranı
% 69'dur.
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Ayrıca, 01/01/2008-31/12/2008 tarihleri arasında Mali Hizmetler Servisimize 917 adet gelen evrak ve 1052
adet giden evrak kayıt altına alınarak evrakın gereği zamanında ve noksansız yapılmıştır.

2-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Belediyemiz meclisinin almış olduğu müdürlüğümüz yönetmeliğinde belirtilen görev yetki ve
sorumlulukları kanunlar çerçevesinde en iyi şekilde yapmaya çalışmış,diğer müdürlüklerle bilgi alış verişinde
bulunmuş,eğitici seminerlere katılarak verimliliğini ve performansını en üst seviyeye çıkarmaya çalışmıştır.

2008 FAALİYET RAPORU

Müdürlüğümüz, Aylık ve yıllık emeklilik şahıs fişleri, Özel İdare Payı, ÇTV. Fon Payı, Kültür Varlıklarını
Koruma Payı, Kefalet Sandığı Aylık Bordroları düzenlenerek kuruma intikali ile İşçi personellerin aylık bildirgeleri
düzenlenmiştir. Ayrıca aylık KDV. Beyannameleri, Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Beyannamesi V.U.K. na
uygun düzenlenerek Vergi Dairesine verilmiştir.

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
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IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-Üstünlükler
Müdürlüğümüz personeliyle ,araç ve gereçlerle ,iyi bir çalışma ortamıyla,kendi mevzuatını ilgilendiren
konularda eğitim alarak verimliliğinin en üst limitine çıkmasını üstünlük olarak görmektedir.

T.C
ELAZIĞ BELEDİYESİ
(Mezarlıklar Müdürlüğü)
2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU
SUNUŞ
Elazığ Belediyesi Bünyesinde hizmet veren Müdürlüğümüzün, öncelikli hedefi şehrimizde yaşayan
vatandaşlarımızın cenaze defin işlemlerini sağlıklı ve düzenli bir şekilde yapmak amacıyla, gerekli tedbirleri alarak
hizmetin devamını esas kılmaktır.
Mevcut mezarlık alanlarında revizyona gidilerek vatandaşlarımıza mezarlık alanları içerisinde rahat bir ortam
sağlayarak, mezarlık ziyaretlerinin huzur ve güven içerisinde yapılmasını temin etmektir.

1 - GENEL BİLGİLER
A - Misyonumuz

B-Zayıflıklar

Mezarlıkların korunmasını sağlayarak belediyemiz sınırları içinde veya dışında meydana gelen ölümlerin
belgelenmesi durumunda cenaze ve gömme işlemlerini yapmak, ayrıca mezarlara giden yolları yapıp halkın daha rahat
ulaşımını sağlamak ve yeşili bol kaliteli bir mezarlık alanı oluşturmak.

Müdürlüğümüzün fiziki şartlar ve kalifiyeli personel bakımından olumsuz yönleri bulunmaktadır. Bu
zayıflıkların giderilmesi halinde daha verimli sonuçlar alınacaktır.

Vizyonumuz
Mezarlık Müdürlüğü olarak yasaların verdiği yetki ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde
ilimize en iyi hizmeti verebilmek amacıyla önümüzdeki yıllara hitap edecek yeni mezarlık alanı oluşturulup,
halkımızın hizmetine sunularak gelecek nesillere düzenli bir mezarlık bırakabilmektir.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde:
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali
kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile
Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığımı beyan
ederim.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği
Amaç, kapsam ve dayanak
Amaç
Madde 1:
Bu yönetmeliğin amacı Elazığ Belediyesi sınırları içinde, dışında ya da yurt dışında meydana gelen
ölümlerin belgelenmesi durumunda, Cenaze ve gömme işlemlerinin hukuki dayanağı, kapsamlı, görev, yetki ve
sorumluluklar ile ilgili hususları düzenlemektir.

İMZA
Murat ALSU
Mali Hizmetler Müdür V.
Muhasebe Yetkilisi

Kapsam
Madde 2:
Bu yönetmelik Elazığ Belediyesi sınırı içinde hizmet veren Mezarlık Müdürlüğü'nün kuruluş görev ve
çalışma kuralları ile Mezarlıkların ihdasını koruma, güzelleştirme ve bakım hizmetlerini ayrıca teçhiz, tekfin, nakil ve
gömü işlemlerinin yapılması faaliyetlerini kapsar.
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Bu yönetmeliğin yasal dayanağı 5393 sayılı Belediye kanunun 14/a 1593 sayılı umumi Hıfzısıhha
kanunu ve 3998 sayılı kanunu ve Müdürlüğün tabi olduğu diğer mevzuat ile mevzuatın uygulanmasına ilişkin
Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Belediye Başkanlığı genelge, talimat ve bildirileri ile prensip kararları
çerçevesinde hazırlanmıştır.

C–İdareye İlişkin Bilgiler
1) Fiziksel Yapı
Müdürlüğümüz Şehirlerarası Otobüs terminali ikinci katında olup bir Müdür odası, bir Şef odası, bir
personel odası, birde Arşiv odası olmak üzere toplam 4 odadan oluşmaktadır.
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Dayanak
Madde 3:
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Personelin Eğitim durumu
Mezarlıklar Müdürlüğümüzde çalışan personelimizin örgenim durumları, 8 ilköğretim, 3 lise, 1 yüksekokul,
1 üniversite mezunundan oluşmaktadır.

5) Sunulan Hizmetler:
1- Mezarlık alanı içerisinde ağaç budama ve genel temizlik çalışması yapılmıştır.
2- Asri mezarlık içerisinde bulunan su deposu ve sulama hatlarının bakım ve onarımları yapılmıştır.
3- Asri mezarlığında nakili yapılan mezar sayısı : 2 adet.
4- Asri mezarlık içerisinde su tesisatı olmayan parsel arası yollara su tesisatı çekilmiştir.

Harput Mezarlığında ise bir şef odası iki personel odası ve malzeme odası olmak üzere 4 odalı tek katlı bir
binadan oluşmaktadır.

5- Asri mezarlığında parsel içi kazısı yapılan mezar sayısı : 242 adet.
6- Asri mezarlığında defini yapılan tek mezar sayısı : 135 adet.

Asri Mezarlığı üst katı camii olup, alt katında bir şef odası, personel odası, malzeme odası, taziye yeri ve
morgdan oluşan 5 odalı iki katlı bir binadan oluşmaktadır.

7- Asri mezarlığında defini yapılan 0-12 yaş mezar sayısı : 15 adet

2) Örgüt Yapısı

8- Asri mezarlığında fakir ve kimsesizler için tahsis edilip defini yapılan mezar sayısı:49 adet
9- Asri mezarlığında satışı yapılan parsel sayısı : 22 adet
BELEDİYE BAŞKANI

10- Harput mezarlığında satışı yapılan parsel sayısı : 131 adet
11- Harput mezarlığında parsel içi kazısı yapılan mezar sayısı : 210 adet

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

12- Harput mezarlığında defini yapılan tek mezar sayısı : 49 adet
13- Harput mezarlığında defini yapılan 0-12 yaş mezar sayısı : 10 adet
MEZARLIKLAR MÜDÜRÜ

14- Harput mezarlığında fakir ve kimsesizler için tahsis edilip defini yapılan mezar sayısı: 4 adet
15- Müdürlüğümüzce 2008 yılı içerisinde 527 adet cenaze nakil işlemi gerçekleştirilmiştir.
16- Müdürlüğümüzce 2008 yılı içerisinde 289 adet evrak kayıt işlemi gerçekleştirilmiştir.

İDARİ İŞLER ŞEFİ

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

ASRİ MEZARLIK
ŞUBESİ

SERVİS KALEMİ

1-Bu yönetmeliğin yasal dayanağı 5393 sayılı Belediye kanunun 14/a 1593 sayılı umumi Hıfzısıhha kanunu, 3998
sayılı kanunu ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler, İlgili bakanlıklar ve Valilik talimatları, Belediye Meclisi ve
Encümen kararları doğrultusunda görev yapmak.

HARPUT MEZARLIK
ŞUBESİ

2-Mezarlığı koruma ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda ilgili mevzuata uygun olarak
belediyelere verilen görevleri; kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

3) Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

3-İlgili yönetmelik ve mevzuatlara uymayanlar hakkında yasal işlemleri yürütmek.

Mezarlıklar Müdürlüğü çalışmalarında 2 Adet bilgisayar ve bir adet yazıcı kullanılmaktadır.

4-İlgili yönetmelik ve mevzuatlar kapsamında mezarlıklar ile ilgili şikâyetleri değerlendirmek ve bu konuda çalışmalar
yapmak.

4) İnsan Kaynakları:
Mezarlıklar Müdürlüğünde 5 (beş) Memur 8 (Sekiz) işçi personel olmak üzere toplam 13 (onüç) personel
hizmet vermektedir.

5-Mezarlığın, korunmasını sağlama; tek mezar ve parsel içi definlerde yanlış yapmaya meydan vermeyecek tedbirler
almak.
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8-Çalışma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.) Belediyeyi temsil etmek.
9-Çalışma konusuyla ilgili iç ve dış kurum ve kuruluşlarla ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla koordinasyonu sağlamak
ve ortak çalışmalar yapmak.
10-Toplumda mezarlık bilincinin gelişmesine yararlı her türlü bilgi, doküman ve yöntemleri belirlemek, kullanımını
sağlamak, bilgi ve belgeleri muhafaza etmek, faydalanmak isteyenlere yardımcı olmak,
11-Mezarlıklarla ilgili konulara ilişkin yerel ve ulusal basını takip ederek ilgili haber ve yayınları incelemek ve
arşivlemek.
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6- Mezarlık konusuna ilişkin ilgili mevzuatlardan yararlanarak “Uygulama Yönetmelikleri” hazırlamak ve
uygulanmasını sağlamak.
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C – Diğer Hususlar:
Mezarlık alanlarının tespiti ve parsel satışı kapsamında yetki sahamızda bulunan mezarlıkların kontrolleri
müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır.
Mezarlık alanlarında bakım ve onarım çalışması, mezarlık alanlarını koruma, güzelleştirme, cenaze defin
işlemleri, teçhiz, tekfin, nakil ve gömü işleri müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır.

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-Mali Bilgiler
1-Bütçe Uygulama Sonuçları

12-Mezarlıklar ile ilgili eğitimi konusunda ilgili birimlerle işbirliği çerçevesinde eğitim programları hazırlayıp,
yürütmek.

İdare Adı

ELAZIĞ BELEDİYESİ

13-Çalışma konularına ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi gerçekleştirmek, iş ve işlemleri
yürütmek.

Harcama Birimi Adı

Mezarlıklar Müdürlüğü

Ekonomik Kodlar (1. Düzey)

Gerçekleşme
2007
2008

14-Yasal mevzuat değişimine ilişkin ilgili mercilerce talep edildiği veya gerek görüldüğü takdirde görüş ve öneri
sunmak.
15-Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev alarak iş ve işlemleri yürütmek,
16-Çalışma konularına ilişkin proje ve öneri geliştirmek, uygulamak.

2009

Tahmin
2010

378.684.41

336.500.00

340.538.00

2011
344.624.43

01- Personel Giderleri

17-Birime ulaşan her türlü vatandaş talep ve şikâyetleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
18- Hizmet içi eğitim almak ve uygulamak.

02- SGK Devlet Pirimi Giderleri

64.443.35

66.000.00

66.792.00 67.593.51

Harcama öncesinde, talep edilen mal ve hizmetler müdürlük bünyesinde oluşturulan komisyona havale
edilir. Komisyonun uygun görmesi halinde başkanlık oluru alınarak mal ve hizmet alımı için evraklar satın alma
birimine gönderilir. Alınan mal ve hizmetler taşınır mal yönetmeliği kapsamında değerlendirilip, mal teslim
komisyonu incelemesinden sonra teslim alınır.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

51.495.38
0,00

320.500.00

324.346.00

328.238.17

0,00

0,00

0,00

II – AMAÇ VE HEDEFLER
A – Müdürlüğümüzün Amaç ve Hedefleri:

05- Cari Transferler

15.353.83

26.000.00

26.312.00 26.627.74

06-Sermaye Giderleri

28.792.00

223.000.00

225.676.00

228.384.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

538.758.97

972.000.00

983.664.00

995.467.96

04- Faiz Giderleri

Belediye hizmetlerinde kaliteyi arttırarak birinci sınıf mezarlık alanlarını oluşturmak.
Hedef 1: Yıl içerisinde Yeni mezarlık alanının tespitini satışını yapmak..
Hedef 2: Mezarlık alanı içerisinde bakım ve onarım çalışmaları yapmak.

07- sermaye Transferleri

Hedef 3: Cenaze defin ve nakil hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için gerekli tedbirleri almak.

08- Borç Verme

B – Temel Politikalar ve Öncelikler

Bütçe Ödeneği Toplamı

Müdürlüğümüz, mezarlık politikası doğrultusundaki görev ve sorumluluklarını yerine getirmekte;
Belediyemiz sınırları dahilinde, mezarlıkların korunması ve güzelleştirilmesi ile ilgili sorumluluklarının azami
takipçisi olmakta, ilgili müdürlüklerle işbirliği yapmaktadır. Öncelikli ve kalıcı hedefimiz; vatandaşları, sorumlu
kurum ve kuruluşları mezarlıklar konusunda bilgilendirilmek, eğitmek ve mezarlıkları kötüye kullananları, yasal
takip sonucu cezalandırılmasındaki kararlığımızı ortaya koymaktır. Müdürlüğümüz, Avrupa Birliğine uyum
sürecinde gerek resmi gazete ve gerekse ilgili bakanlığın yönetmelik ve mevzuatlarını güncel olarak takip edilmekte,
uygulamaktadır.

Transfer Edilec ek Ödenekler
Genel Toplam
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1.1186.650.00

972.0000.00

983.664.00

995.467.96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Döner Sermaye
Diğer Yurt içi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam

1.1186.650.00

972.0000.00

983.664.00

995.467.96
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Bütçe Ödeneği
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2 – Temel Mali Tablolara ilişkin Açıklamalar:
Müdürlüğümüz bütçesine faaliyet dönemi içerisinde Mali yıl ödeneği olara 1.186.650.00 Tl. ödenek
konulmuş olup, yıl içerisinde 538.758.97 Tl'si harcanmış, geri kalan 647.891.03 Tl.'lik ödenek iptal edilmiştir.

3 – Mali Denetim Sonuçları:
Müdürlüğümüz mali yılı içerisinde yapılan ödeme evraklarını ve taşınır mal işlem fişlerini 28 Eylül 2006 tarih
ve 26303 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan 5018 sayılı kanuna göre düzenleyerek Sayıştay müfettişine
sunulmak üzere arşivlenmiştir. Ayrıca Belediyemiz Meclisinin 02.01.2008 tarihinde oluşturduğu denetim
komisyonunca müdürlüğümüz iş ve işlemleri denetlenmiş yapılan incelemeler sonunda herhangi bir eksikliliğe
rastlanmadığı tutanaklarla belirtilmiştir.

B- Zayıflıklar
Müdürlüğümüzün görevleri arasında yer alan cenaze naklinde, araç yetersizliğinden aksamalar olmakla
birlikte, Mezarlık alanının yetersiz olmasından dolayı aile parseli uygulanmasında sıkıntıların olmasını zayıflık olarak
görülmektedir.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde: Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu
beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali
kararlar ile bunlara ilişkin işlemelerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama
birimimizde süreç kontrolünü etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip
olduğum bilgi ve değerlendirmeler,iç kontroller,iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığımı beyan ederim

B- Performans Bilgileri

M. Zeki ÖZTÜRK
Mezarlıklar Müdür V.

1 – Faaliyet ve proje Bilgileri
2008 Mali yılı içinde Müdürlüğümüzce 289 adet evrak düzenlemiş, 710 Cenaze defini yapılmış, 153 adet
Aile parseli satılmıştır.

2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

A- Üstünlükler
Müdürlük bünyesinde görev yapan personelin vatandaşlara hizmet noktasında, özveriyle çalışarak hizmetin
aksamaması için mesai gözetilmeksizin hizmete devam edilmesini üstünlük olarak görülmektedir.
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VI – KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
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Mezarlıklarla ilgili yönetmenlik ve kanunlar çerçevesinde, hizmet etmeye gayret göstererek, bu hizmetlerin
daha verimli yapılabilmesi hususunda, Müdürlük bünyesinde görev yapan personelle düzenli olarak toplantılar
yapılmıştır.

Y

2008 Mali Yılı Faaliyet Raporu
SUNUŞ
AB Ulusal Programı ve Kalkınma Planı kapsamında kamu yönetiminin geliştirilmesi yanında hızlı hizmet
sunabilen; esneklik, saydamlık, katılımcılık, hesap verme sorumluluğu, öngörülebilirlik gibi çağdaş kavramları
benimsemiş bir anlayışa, yapıya ve işleyişe dayanan bir sisteme dönüştürülmesi gerekli kılınmıştır. Bu doğrultuda;
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun verdiği yetkiler çerçevesinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü hizmetlerini
koordinasyon halinde Belediyemiz diğer birimleriyle faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmektedir.5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı olarak kaynakların etkili
bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ihtiyacı söz konusu olmuştur. Bunun sonucu hazırlanan Elazığ
Belediyesi Stratejik Planı ve Perfonmas Programı kapsamında; faaliyetlerimiz kanun ve yönetmelik çerçevesinde
önceliklerine göre planlanmış olup, idari ve mali ilgili kanunlar ve yönetmeliklerin hükmüne göre kullanılacaktır.
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Atölye Biriminin Yetki Görev ve Sorumlulukları:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Kanunu ve hizmet alanına giren konularla alakalı diğer ilgili mevzuat
çerçevesinde Belediyemize hizmet gören araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarını yapmak, akaryakıt, madeni
yağ, antifriz tedarik ve dağıtımını yapmak, yedek parça, lastik, araçlara ait sarf malzemeleri ve sabit tesislerle ilgili
malzemeleri tedarik etmek, stoklama ve tüketimini organize etmek.
Ayrıca Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Marangoz ünitesinde, Yeşil alanlar ve parklar için her türlü oyun
ve oturma grupları, masalar imal edilmekte olup, gerekli üretim yapılmaktadır. Bu ünitemizde her türlü mobilya işleri
yapımı da gerçekleştirilmektedir. Müdürlüğümüze bağlı bir diğer ünitemiz olan akaryakıt istasyonun da ise
Belediyemize ait tüm araçların akaryakıt ihtiyacı karşılanmaktadır.
Belediyemize ait Pompa istasyonları, arıtma tesisi ve Han pınarı mevkiinde bulunan asfalt şantiyelerinde
meydana gelebilecek arızalar, ünitelerimizde bulunan kalifiye elemanlar tarafından, seri ve titiz bir şekilde
giderilmektedir.
Satın alma Birimi Bünyesinde İdari ve Taşınır Kayıt Kontrol Ünitesinin
Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
Birimine ait yazışmaların yapılması, dosyalanması ve korunması; Birim Sorumlusu personelinin özlük
işlemlerinin izlenmesi ve gereksinim duyulan demirbaşlar ile kırtasiye ve araç gereçleri temini ve kayıtlarının tutularak
korunması ile ayrıca yetkili tarafından verilecek diğer işleri izlemekle görevlidir.
Müdürlüğün kuruluş amacı doğrultusunda sorumlu tarafından kendisine tevdi edilen görevlerin yerine
getirilmesinde tüm personel ile işbirliği halinde çalışır.
İlgili yasa ve yönetmelikler uyarınca gereken malzeme ve malların temini amacıyla teklif almak sureti ile
evrakları tekemmül ettirir, ihale edilmesinde fayda görülmeyen ve süreklilik arz etmeyen her tür ihtiyaçların temini
maksadı ile piyasa araştırması yapmak, teklif almak ve satın alma evraklarını tamamlayarak gerekli işlemleri yapmak ve
yaptırmakla görevlidir.
Bu yönergenin amacı doğrultusunda verilen görevlerin ifası sırasında iş ilişkileri kurmak, personelin sevk ve
idaresini yapmakla yetkilidir.

I-GENEL BİLGİLER
A-Misyonumuz
Destek Hizmetleri Müdürlüğü; Belediyemizde hizmet gören araç ve iş makinelerinin çalışmalarına ve diğer
birimlerin halkımıza sunacağı işlere yönelik yaptığımız tüm çalışmalar, Belediyemizin diğer birimlerinin daha iyi
çalışmasına yardımcı olarak hizmet vermektedir.

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkileri n Görev ve Sorumlulukları:
Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve
niteliklerine göre
sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki
ambarlarda muhafaza etmek.
Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü
yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır
yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.
Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli
tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.
Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen
taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.
Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.
Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.
Ayrıca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya
tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar.
Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden
ayrılamazlar.
Belediyemiz tüm bölümlerine alınan demirbaş ve tüketim maddelerinin kaydedilmesini, yılsonu sayımının
yaptırılmasını, sayım sonuçlarının Belediye Encümeni ile mevzuat hükümleri ve Başkanlıkça talimat verilen ilgili yere
bildirilmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

Vizyonumuz
Belediye olarak halkımıza en iyi şekilde sunulacak hizmetlerin diğer birimler ile aramızdaki
koordinasyonunu sağlamak.

B-Yetki Görev ve Sorumluluklar
Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Yetki Görev ve Sorumlulukları:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün bugünkü kuruluşu, görev konularının çeşitlerine dayanmaktadır.
Müdürlüğün, amaç, görevler ve ilişkileri bakımından hem planlayıcı ve hem de uygulayıcı yönleri vardır. Destek
Hizmetleri Müdürlüğüne görev veren yürürlükteki yasalara göre Müdürlüğün iki yönlü bir niteliği olduğu
görülmektedir.
1-Müdürlük kendi görev konularında araştırıcı, planlayıcı izleyici, değerlendirici, denetleyici yol gösterici
bir örgüt niteliğinde çalışmaktadır.
2-Ayrıca yine kendi konularında bizzat uygulama da yapmaktadır.
Buna göre yukarıda belirtilen amaçların değerlendirilmesinde, ana görevlerinin yerine getirilmesinde ve iş
ilişkilerinin gözetilmesinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bu iki yönlü niteliği üzerinde önemle durulmaktadır.
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Destek Hizmetleri Müdürlüğü; ihtiyaç duyulan maddelerde yıllık harcamalarına göre bütçe hazırlanıp
sunulur. Hazırlanan bütçe Belediyemizde hizmet gören araçların ve iş makinelerinin ihtiyacı olan Akaryakıt
(motorin-benzin), madeni yağlar ve yedek parça malzemeleri karşılanıp Talep Fişleri, Onay Belgesi, Doğrudan
Temin Piyasa Araştırması, Taşınır İşlem Fişi, Teslim Tutanağı, Fatura belgeleri neticesinde ödemeler ilgili ekonomik
kodlardan ödemeler yapılmaktadır.
Bunun yanı sıra Destek Hizmetleri personelinin yolluk, tedavi, avans, sosyal yardımlar, telefon, adls, elektrik
v.b. ödemeler gerçekleştirilir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunundaki genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerini, özel
bütçe kapsamındaki idareleri ve düzenleyici-denetleyici kurumları,
1- Ödeme Belgesi : İdarelerce, bütçeden yapılacak kesin ödemeler için düzenlenen Ödeme Emri Belgesini; ön
ödeme suretiyle yapılacak ödemelerde ise anılan Muhasebe İşlem Fişini,
2-Harcama Talimatı: Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak
ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak iş veya hizmetin süresini, hukuki dayanaklarını, tutarını,
kullanabilir ödeneğini, tertibini, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgileri gösteren
ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi,
3-Onay Belgesi: İhale usulüyle yapılacak alımlarda, kamu ihale mevzuatında standart form olarak belirlenen
ihale onay belgelerini; doğrudan temin suretiyle veya kamu ihale mevzuatında belirtilen istisnai alımlarda ise alım
konusu işin nev'i, niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanabilir ödeneği ve
tertibi, alımda uygulanacak usulü, avans ve fiyat farkı verilecekse şartını gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını
taşıyan belgeyi,
4-Fatura: İş mal veya hizmet alımlarında, işin, malın veya hizmetin özelliğine veya alımın yapıldığı yere göre
düzenlenmesi gereken belgelerden;
a)Faturayı,
b)Fatura yerine geçen belgelerden serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu, giriş ve yolcu
taşıma biletlerini,
c)Kanunen yukarıdaki belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlardan alınan harcama pusulası,
d)Yurtdışından yapılan iş ve hizmet alımları ile mal alım bedellerinin ödenmesinde ise, yerel teamüle uygun
olarak düzenlenen ve birim amiri veya ilgili mevzuatında belirtilen yetkililerce onaylı tercümeleri ekli fatura veya
benzeri belgeler,
5-Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı: Doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda;
alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri, uygun
görülen fiyat ile yüklenici gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan bu tutanağı, ifade eder.
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C-İdareye İlişkin Bilgiler
- Tüm personelin işe geliş-gidişlerinin takibini yapmak.
- İşçi personellerin yevmiye puantajlarının kanunlara ve talimatlara göre düzenli tutulmasını sağlamak
- Birimine gelen ve giden evrakların kayıtlarını tutmak; dağıtımını sağlamak, dosyalama
işlemini
yürütmek.
- Personellerin giyim kuşamlarının zamanında temini için gerekli yazışmaları yaparak
dağıtımını sağlamak.
- Tüm personelin idari işlerinin takibini ve yazışmalarını yapmak.

1-Fiziksel Yapı
Harput yolu üzerinde bulunan Belediyemizin ek hizmet binasında faaliyetlerini sürdürmektedir.
Müdürlüğümüzde hizmetlerin ifa edildiği mekânlar ve hizmet birimleri:

Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kullanım Amacı
Müdür Odası
Müdür Yrd. Odası
Kalem
Daire Amirliği
Teknik Büro
Atölye
Satın Alma Birimi
Taşınır Kayıt Kontrol
Servisi
Ambar

Sayı
1
1
1
2
2
1
1
1
1

2-Örgüt Yapısı
Belediye Başkanı
Belediye Başkan Yardımcısı
Destek Hizmetleri Müdürü
Destek Hizmetleri Müdür Yrd.
Destek Hizmetleri Şefi
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Servisi

Belediye Saha Amiri Yetki Görev ve Sorumlulukları:
- Belediye hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve aksamaların yaşanmaması için araçların
ve sürücülerinin koordinasyonunu yürütür.
- Tüm araçlarda, kanunen bulunması gereken evrak ve malzemeleri tespit eder, kayıt altında bulundurur ve
eksiklikleri tamamlar.
- Araçların trafik sigortası, kasko, fenni muayene ve egzoz muayenelerinin zamanında yaptırılmasını temin
eder.
- Tüm iş makineleri ve araçları ile binek otoları için bilgisayar ortamında bir takip listesi tutar ve her türlü
işlemlerini burada kaydeder ve takip eder.
- Görev unvanına uygun olan ve amirinin istediği diğer işleri yapar.

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
14 adet bilgisayar monitör-kasa, 9 adet yazıcı, 1 adet fotokopi makinesi, 1 adet projeksiyon makinesi, 11 adet el
telsizi.

4-İnsan Kaynakları
Müdürlüğümüz, Belediyemizin yukarıda sayılan iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde mevzuat dahilinde
yetkilidir.
Müdürlüğümüz, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumlulukların yanında
görev ve yetkililerinin ifasında, Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcısına karşı da sorumludur.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 1 Müdür, 1 Müdür Yrd., 1 Şef, 1 Memur, 1 Saha Amiri, 1 Atölye Formeni, 3
Atölye Ustabaşı, 39 Daimi İşçi personelden oluşmaktadır.
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Müdürlüğümüz:
Araç tamir bölümü:
Hafif Şase bölümü
Ağır Şase 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
Yağhane bölümü
Akaryakıt İstasyonu
Satın Alma Birimi bölümlerinden oluşur.
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II-AMAÇ ve HEDEFLER
A-Müdürlüğümüzün Amaç ve Hedefleri:
- Belediyemizin hizmetlerinin eksiksiz yürütülebilmesi için işlemlerin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek
sonuçlandırılmasını sağlamak,
- Belediyemizde hizmet gören araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım hizmetlerinin azami verim, asgari fire ile
eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilmesi
- Diğer birim müdürlüklerinin ihtiyaçlarının teminini karşılanması.
- Fatura ödemeleri(Mal ve Hizmet alımı, telefon elektrik) zamanında yapmak
- Belediye birimlerinde kullanılacak akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanmasını ve ödemelerini yapılmasını sağlamak
Belediyemizin gerçekleştirdiği organizasyonlarda tören yerlerinin hazırlanması ve teknik çalışmalarını yapmak.
- Araçları trafik sigortası, kasko, fenni muayene ve eksoz muayenelerinin zamanında yaptırılması işlemlerinin
yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak
Müdürlüğümüz hedefleri arasında; günümüz teknolojik kaynak, araç ve gereçlerden yararlanılarak daha
modernize edilerek kaliteli bir hizmet politikasını sürdürmektir.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü,5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak kurulmuş ve Belediye
Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.
Belediyemizin tüm makine, tesis ve ekipmanlarını işletme, kontrol ve denetimi ile tüm ikmal, tamir ve bakım
işlemlerini yürütmek, kendine bağlı birimler arasındaki organizasyonu düzenlemek, geliştirmek, çalışmaları
kovuşturmak ve kontrol etmek.

Araç Tamir Bölümü: Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü Atölye biriminde tüm araç-gereç ve
iş makinelerinin Hafif Şase Bölümü, Ağır Şase Bölümü ve Motor Bölümü olmak üzere tamir, bakım ve revizyonları
bu bölümlerimizde yapılmaktadır.
Oto Elektrik - Akü: Araçların elektrik aksamlarında ve ateşleme sistemlerinde meydana gelen arızalar
ile akülerinin bakım ve onarımları bu bölümlerimizde yapılmaktadır.
Torna – Tesviye: Bakım ve onarımlarla ilgili tüm torna ve tesviye işleri bu bölümde gerçekleştirilir.
Oto Kaporta – Kaynak: Kaza yapan, parçaları kırılan veya çürüyen araçların kaporta ve kaynak işler
ile egzost tamiri, iş makinelerinin aşınan parçalarının dolgu kaynak işleri bakım ve onarımları bu bölümde
gerçekleştirilir.
Hidrolik: Temizlik araçlarının konteynır kasalarının yenilenmesi ve onarım işleri, itfaiye araçlarının
hidrolik aksamlarının bakım ve onarımları bu bölümde gerçekleştirilir.
Marangozhane - Saraçhane: Belediyemiz birimlerin ihtiyacı olan masa, dolap, kapı, çerçeve,
pencere, lambri vb imalatı ile beraber Belediyemiz otobüslerinin taban, tavan ve yan kısımlarının gerekli yerlerinin
tadilatı da marangoz ve saraciye tarafından bu bölümlerde gerçekleştirilir.
Lastikhane: Belediyemiz araçlarının ihtiyacı olan lastik onarım ve bakımları bu bölümde gerçekleştirilir.
Oto Boya: Oto kaporta ve kaynak atölyesinde yapılan işlerin ve araçların kısmi yada komple boya işleri bu
bölümde gerçekleştirilir.
Oto Makas: Belediyemizde hizmet gören araçların makas aksamlarının onarımı ve değişimi bu bölümde
gerçekleştirilir.
Yağhane: Belediyemizde hizmet gören araçların yağlarının değişimi bu bölümde gerçekleştirilir.
Akaryakıt İstasyonu: Belediyemizde hizmet gören araçların yakıtları bu bölümde temin edilir.
Atölyesine getirilen arızalı araç ve iş makinelerinin Akaryakıt (Kırsal Motorin-Benzin-Motorin) ihtiyacı için
akaryakıt istasyonuna araçlar kendi birim müdürlüğünden almış olduğu taşınır kayıt istek belgesi ile geleceklerdir.

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-Mali Bilgiler
1-Bütçe Uygulamaları Sonuçları
İdare Adı
Harcama Birim Adı
Ekonomik Kodlar (1.
Düzey)

01-Personel
Giderleri
02-SGK Devlet Primi

317.473,25

205.000,00

207.460,00

209.949,52

2.328.365,90

4.852.051,03

8.118.972,00

8.216.399,67

8.314.996,45

0,00

0,00

0,00

0,00

6.681,74

12.130,08

60.908,00

61.638,90

62.378,56

06-Sermaye
Giderleri
07- Sermaye
Transferleri
08- Borç Verme

0,00

0,00

90.000,00

91.080,00

92.172,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bütçe Ödeneği
Toplamı
Transfer Edilecek
Ödenekler
Genel Toplam

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.980.462,62

10.267.000,00

10.390.204,01

10.514.886,43

05-Cari Transferler

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun verdiği yetkiler çerçevesinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü hizmetlerini
koordinasyon halinde Belediyemiz diğer birimleriyle faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmektedir.5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı olarak kaynakların etkili
bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ihtiyacı söz konusu olmuştur.
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2011
1.835.388,94

189.546,33

03-Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
04-Faiz Giderleri

6-Yönetim ve İç kontrol Sistemi

ELAZIĞ BELEDİYESİ
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Gerçekleşme
Tahmin
2007
2008
2009
2010
1.063.172,60 1.798.808,26
1.792.120,00
1.813.625,44

0,00
3.587.766,57

0,00

3.5 3.587.766,57

9.260.850,00

10.267.000,00

10.390.204,01

10.514.886,43

Döner Sermaye

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diğer Yurt İçi
Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.587.766,57

9.260.850,00

10.267.000,00

10.390.204,01

10.514.886,43

Genel Toplam

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:
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İÇ KONTROL VE GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dâhilimde:
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali
yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemleri yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli
güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları bilgim
dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan
ederim.

Mustafa AYDIN
Destek Hizmetleri Müdür V.

Müdürlüğümüz bütçesine faaliyet dönemi içerisinde Mali yıl ödeneği olarak 9.260.850,00 TL ödenek konulmuş
olup, yıl içerisinde 6.980.462,62 TL'si harcanmış, geri kalan 2.280.387,38 TL iptal edilmiştir.

3-Mali Denetim Sonuçları:
Müdürlüğümüz 2008 mali yılı içerisinde yapmış olduğu ödeme evraklarını ve taşınır mal işlem fişlerini düzenli
olarak yapmış denetlemek üzere gerekli şekilde dosyalanıp arşivlenmiştir.

B-Performans Bilgileri
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
Mali yılı içinde müdürlüğümüz, 836 adet ödeme evrakı düzenlemiş, 2009 performans programını hazırlamış, 2007
mali yılı faaliyet raporu çalışmalarını yapmış, Devlet Planlama Teşkilatından ve benzeri kurumlardan gelen istatiksel
cetveller doldurularak ilgili makamlara ulaştırmıştır.

2-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Belediyemiz meclisinin almış olduğu müdürlüğümüz yönetmenliğinde belirtilen görev yetki ve sorumlulukları
kanunlar çerçevesinde en iyi şekilde yapmaya çalışmış, diğer müdürlüklerle bilgi alış verişinde bulunmuş ve
performansını en üst seviyeye çıkarmaya çalışmıştır.

IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yaptığımız tüm çalışmalar, Belediyemizin diğer birimlerinin daha iyi çalışmasına yardımcı olarak hizmet
vermektedir. Alanında yetişmiş olan tecrübeli personellerimiz üstünlüklerimiz arasında sayılabilir.

B-Zayıflıklar
Gelişen teknolojik yapılanmalara uygun nitelikte hizmet sunabilmek için yapılan eğitim seminerlerine
katılabilecek uygun zaman diliminin olmayışı.
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T.C.
ELAZIĞ BELEDİYESİ
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU
SUNUŞ
Mahalli İdarelerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve kontrol Kanunu ile performans esaslı bütçeye geçişi
öngörülmüştür.Strateji Geliştirme Müdürlüğü Bakanlar kurulunun 22/04/2006 tarihinde resmi gazetede yayınlamış
olduğu, daha sonra tekrar bakanlar kurulu tarafından iptal edilerek 22/07/2007 tarihinde yeniden Danıştay kararına
uygun olarak düzenlediği norm kadro uygulamasını göz önünde bulundurarak hareket edip müdürlüğümüzü
kurmuş,daha sonra Elazığ belediyesi meclis kararı ile almış olduğu 03/01/2008 tarih ve M.2008/15-20 karar no ile de
müdürlüğün yönetmeliği belirtilmiştir.
Meclisimizin çıkarmış olduğu söz konusu yönetmelik müdürlüğümüze,Stratejik planlama yapma,yıllık
performans programı hazırlama,performans izleme ve değerlendirmede bulunma,yıllık faaliyet raporlarını
hazırlama,istatiksel raporların hazırlanması gibi bir dizi yükümlüklükler getirmiştir.
Müdürlüğümüzce katılımcı,saydam hesap verebilirlik,şeffaflık,insan hak ve özgürlüklerini esas alan
anlayış ile adil,sürekli etkili ve verimli biçimde kamu hizmetini yerine getirmektir.
Strateji Geliştirme müdürlüğü olarak teknolojiyi etkin kullanarak ekip çalışmalarımızı en üst seviyede
tutarak,1 müdür 1 memur,2 işçi personel ile çalışmalarımızı yürütmekte,personelimizi yeterli seviye ve uzmanlığa
eriştirmeliyiz.

I-GENEL BİLGİLER
A-Misyonumuz
Yasa ve yönetmeliklerin koyduğu hüküm ve yetkileri kullanarak en etkin , verimli,hızlı ve kaliteli biçimde
hizmet sunmaktır.Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeye uygun olarak,yıllık performans programı ve
faaliyet raporunu,bilgi teknolojilerini kullanarak kaliteli,dengeli,güvenli çalışmalar yaparak,belediyemizin birimleri
arası koordineyi sağlayarak,kurumumuz adına en iyi hizmeti vermek olacaktır.

Vizyonumuz
Müdürlüğümüz,Belediyemizin başarısını temel alan bir yaklaşımla,bilimsel ve teknolojik uygulamaların
benimsediği,etkin,hızlı,anlaşabilir doğru iletişim kurarak,geleceği şekillendiren yetenekli personel,nitelikli
eğitim,çalışan etkin bir biçimde hizmet sunan,uzmanlaşarak çalışkan birim olmaktır.

B-Yetki Görev ve Sorumluluklar
Müdürlüğümüz yetkiyi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 ve 41.maddesinden
almaktadır. Strateji geliştirme müdürlüğünün 03.01.2008 tarih ve M.2008/15-20 nolu meclis kararı ile görev, yetki ve
sorumluluk yönetmeliği çıkarılmıştır.
Yönetmeliğe göre; Stratejik plan yapmak,5 yıllık plan doğrultusunda 1 yıllık performans programı
hazırlamak, yıllık faaliyet raporu hazırlamak, Devlet planlama teşkilatından istenilen istatistikî bilgileri göndermek,
istenilen görev ve sorumluluklarımızı en iyi ve doğru şekilde hazırlayıp ilgili makamlara ulaştırmakla sorumludur.

C-İdareye İlişkin Bilgiler
1-Fiziksel Yapısı
Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Belediyemizin kiraladığı İşletme ve İştirakler müdürlüğünün hizmet binasının
1.katında 1 müdür odası,2.katında 1 adet servis personellerinin bulunduğu oda olmak üzere 2 odada hizmet
vermektedir.
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2-Örgüt yapısı
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PERSONELİN EĞİTİM DURUMU

Şekil(b)-Personelin eğitim durumu

5-Sunulan Hizmetler:
Müdürlüğümüzde diğer birim elamanlarının planlama,performans programı ve faaliyet raporları gibi
çalışmalara gerekli bilgi akışını sağlamak ve gerekli koordineyi sağlayarak konu hakkında seminerler vererek
bilgilendirmek.

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:
Bilindiği üzere 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı kamu Mali Yönetim kontrol kanunun 5.kısmında iç
kontrol sistemi düzenlenmiştir. Müdürlüğümüz bu düzenlemelere uymaktadır.

II-AMAÇ ve HEDEFLER
A-Müdürlüğümüzün Amaç ve Hedefleri:
Birim performans programının hazırlanmasını koordine etmek,çalışmalarını izlemek, gerekli bilgi akışını
sağlamak.
İdare birim yetkilileri ve personele yönelik katmadeğerli yüksek hizmet yaratmak.
İdarenin orta ve uzun vadeli yatırımlarını performansla ilgili bilgi ve verileri en iyi şekilde değerlendirerek
yüksek seviyede tutmaktır.
Stratejik plan,performans programı,faaliyet raporunu hazırlayan personelin çalışmalarını izlemek
kendilerine yardımcı olmaktır.
Birimlerin yeterli bilgiye sahip olup olmadığını izlemek hata oranlarını sıfıra indirmek.
Birim elamanlarının performanslarını ölçmek zayıf yönlerini güçlendirmek,güçlü yönlerini maksimum
seviyeye çıkarmak fırsatları en iyi seviyeye çıkarmaktır.

Strateji Geliştirme müdürlüğü,Belediye başkan yardımcısına bağlı 1 müdür ve müdüre bağlı 1 servisten
olumaktadır.

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Müdürlüğümüz hizmetlerinin yürütülmesinde,1 adeti müdür odasında 4 adeti de servisimizde olmak üzere
toplam 5 adet bilgisayar,2 adet yazıcı makinesi bulunmaktadır.

4-İnsan Kaynakları
Strateji Geliştirme müdürlüğümüzde 2 memur,2 daimi işçi olmak üzere toplam 4 personel hizmet vermektedir.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler:

ÇALIŞANLARIN KADROLARA GÖRE DAĞILIMI

Müdürlük çalışanlarının yeniliklere açık,ihtiyaçlara cevap veren bilgi ve becerilerle donatılarak etkin
hizmet verilmesini temin etmek.Hizmet içi eğitime önem verilerek ekip çalışmalarına yönelmeli,verimli ve nitelikli
personel istihdamı sağlanarak yapılan işlerin denetimi sağlanmalı.Yüksek değerli çalışmalar yapılmalı hizmetin
devamlılığı sağlanmalıdır.
Çalışma ortamında hoşgörü, sevgi, saygı, vatandaşa karşı güler yüzlü olmalı ve gerekli yardım
sağlanarak bu ortamın devamlılığına yardımcı olunmalıdır.
Kanun ve yönetmeliklere uygun birim personeline mesleki eğitim, teknik ve teknolojik bilgileri
yenilemek, gerek duyulduğunda danışmanlık hizmetlerinden faydalanarak eğitimlerini kademeli olarak artırmak.
Bütçeye konulan ödeneklerin, kaynakları etkin, etkili ve ekonomik şekilde kullanılmasına özen
göstermeliyiz.
Elimizdeki ödeneklerle yapacağımız hizmetleri ve yatırımları en çok ihtiyacımız olan işlere öncelik
tanımalı ve sıralamalıdır.

ımılığad erög aralordak nirellenosrep naşılaÇ -)a(likeŞ
Strateji Geliştirme müdürlüğümüzde hizmet veren personellerimizin öğrenim durumları,2 üniversite
mezunu,2 lise mezununundan oluşmaktadır.

229

230

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet sonunda başarıları sahiplenebilmek kadar başarısızlıklarıda üstlenebilmektir.Karar almada ve
uygulama süreçlerinde şeffaf ve katılımcı olmalı.Etkin ve verimli çalışmak için gerekli ortam oluşturulmalıdır.

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-Mali Bilgiler:
1-Bütçe Uygulama Sonuçları
ELAZIĞ BELEDİYESİ
İdare Adı
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Harcama Birimi Adı
Ekonomik Kodlar(1.Düzey)

01-Personel Giderleri

Gerçekleşme
2007
7.127.04

Tahmin

2008
42.260.16

2009
55.200.00

2010
55.862.40

2008 FAALİYET RAPORU

C-Diğer Hususlar:
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4.912.40

9.000.00

9.108.00

9.217.29

2.252.93

11.985.46

103.000.00

104.236.00

105.486.82

usolbaT çunoS amalugyU eçtüB-)c(likeŞ

-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:
Müdürlüğümüz bütçesine faaliyet dönemi içerisinde Mali yıl ödeneği olarak 264.100.00 TL.ödenek
konulmuş olup,yıl içerisinde 67.309.86 TL'si harcanmış,geri kalan 196.790.14 TL'lik ödenek iptal edilmiştir.

2011
56.532.75

728.12

BÜTÇE UGULAMA SONUCU

3-Mali Denetim Sonuçları:
Müdürlüğümüz 2008 mali yılı içerisinde yapmış olduğu ödeme evraklarını ve taşınır mal işlem fişlerini
düzenli olarak yapmış denetlenmek üzere gerekli şekilde dosyalanıp arşivlemiştir.

02-SGK Devlet Primi Giderleri

B-Performans Bilgileri

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

03-mal ve Hizmet Alım Gider.
0

0

0

0

Mali yılı içinde müdürlüğümüz,43 adet ödeme evrakı düzenlemiş,2009 performans programı
hazırlamış,2007 mali yılı faaliyet raporu çalışmalarını yapmış, Devlet Planlama Teşkilatından ve benzeri
kurumlardan gelen istatiksel cetveller doldurularak ilgili makamlara ulaştırmıştır.

0

04-Faiz Giderleri
873.60

5.791.84

32.000.00

32.384.00

32.772.61

2-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

0

2.360.00

46.000.00

46.552.00

47.110.62

Belediyemiz meclisinin almış olduğu müdürlüğümüz yönetmeliğinde belirtilen görev yetki ve
sorumlulukları kanunlar çerçevesinde en iyi şekilde yapmaya çalışmış, diğer müdürlüklerle bilgi alış verişinde
bulunmuş, eğitici seminerlere katılarak verimliliğini ve performansını en üst seviyeye çıkarmaya çalışmıştır.

05-Cari Transferler
06-Sermaye Giderleri
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-Üstünlükler

07-Sermaye transferleri

Müdürlüğümüz personeliyle ,araç ve gereçlerle ,iyi bir çalışma ortamıyla,kendi mevzuatını ilgilendiren
konularda eğitim alarak verimliliğinin en üst limitine çıkmasını üstünlük olarak görmektedir.

08-Borç Verme

B-Zayıflıklar

Bütçe Ödeneği Toplamı

Müdürlüğümüzün zayıflıkları bulunmamakla birlikte belediyemiz yönetimine temin ettikleri rahat çalışma
ortamından dolayı teşekkürü borç biliriz.

Transfer Edilecek Ödenekler
10.981.69

67.309.86

245.200.00

248.142.40

251.120.09

78.500.00

264.100.00

245.200.00

248.142.40

251.120.09

iÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde:Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu
beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari
ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve
harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.Bu güvence, harcama yetkilisi olarak
sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim
dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.Burada aporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığımı beyan ederim.

Genel Toplam

Bütçe Ödeneği
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
78.500.00

264.100.00

245.200.00

248.142.40

251.120.09

Musa AKTI
Strateji Geliştirme Müdür V.

Genel Toplam
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Müdürlüğümüz Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde norm kadro uygulamasına esas
teşkil etmek üzere hazırlanan,Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve
standartlarına ilişkin esaslar,Bakanlar kurulunun.29/11/2006.Tarihli ve 2006-9809.Sayılı kararı ile kabul edilerek
resmi gazetenin 22.nisan 2006,tarih ve 26147 sayılı nüshasında yayınlanan Belediyemiz meclisinin 06-08-2007.tarih
ve 2007-107.sayılı kararı ile oluşturulmuştur. Küreselleşen dünyada gerek sosyal ve kültürel alanlarda, işbirliğinin
artırılması için ülke yerel yönetimleri ile diyaloglar kurulup geliştirilmesi büyük hız ve önem kazanmıştır.Bu
bakımdan kardeş kent ilişkileri amaçlı etkinlikler düzenlemek,ülkeler arasındaki iyi ilişkilerin kurulmasında önemli
katkılar sağlayacaktır.
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Belediyemizin diğer ülkelerin belediyeleri veya kentleriyle kardeş şehir ilişkisi kurabilmesine ilişkin temel
esaslar,5393sayılı Belediye yasasında yer almıştır. anılan yasanın,74.üncü maddesi belediye meclisinin kararına
teşekkül ve organizasyonlara kurucu üye olabilir.Belediye ve teşekkül organizasyon ve yabancı mahalli idarelere
ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir.Bu anlamda yapılacak
faaliyetlerin,Dış politikaya ve uluslar arası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden içişleri bakanlığının
izninin alınması zorunludur,hükmünü taşımaktadır.Ayrıca aynı yasanın meclisin görev ve yetkilerini belirleyen
18,inci maddesinin (p) bendinde yurt içindeki ve içişleri bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli
idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına kardeş kent ilişkileri kurulmasına ekonomik ve sosyal ilişkileri
geliştirmek amacıyla kültür ve sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine bu çerçevede arsa
bine ve benzeri tesisleri yapma yaptırma,kiralama veya tahsis etmeye karar vermek belediye meclisinin görev ve
yetkileri arasında yer almıştır.

* Belediyemize intikal eden çeşitli dillerdeki yazı,belge ve dökümanların'ın incelenip gerekli görülenlerin tercümesi
ile birlikte ilgili birimlerimize ve ilgili kurumlara ulaştırılmasını sağlamak.
* Ülkemizde mukim diplomatik misyon temsilcilerinin ve kentimiziçeşitli nedenlerle ziyaret eden yabancı
konukların Belediyemiz üst düzey temsilcileriile yaptıkları görüşmelerde tercümanlık hizmetlerini sağlamak
* Kentimizdeki diplomatik misyon temsilcileri ile belediyemiz arasındaki koordineyi sağlamak
* Yurtdışındaki belediyelerle bazı konularda iyi niyet ve işbirliği protokolleri imzalanmasını koordine ve
uygulamasını takip etmek
* Elazığa gelen üst düzey yöneticilerin karşılanma uğurlanmalarında belediye başkanını temsil etmek.
* Belediyemiz, bağlı kuruluş ve belediye şirket personellerinin yurtdışı görevlendirmelerle ilgili işlemleri
tamamlamak.
* Belediyemizce yapılan çalışmaların yabancı misyon temsilcilerine tanıtılması,yurt içinde ve yurt dışında
düzenlenen çeşitli toplantılarda sunulmasını teminen yazılı ve görsel materyal geliştirmek.
* Uluslar arası kuruluş kardeş kent ve diğer dünya kentlerinden gelecek misafirleri ağırlamak,gerekli proğramları
yapmak,kentimiz üst düzey yöneticileriyle görüşmelerini sağlamak ve tercümanlık hizmeti vermek.
* Yerel yöneticilik alanında yapılacak gezi gözlem ve dökümantasyon incelemelerinde gerekli altyapıyı hazırlamak.
* Kalkınmış ülkelerdeki şehircilik yapısını ve insan kaynaklarının incelenmesini sağlamak birikimlerin aktarılmasına
zemin hazırlamak.
* Kardeşşehir uygulamaları ile farklı kültürlerin tanıması ve yakınlaşmasını temin etmek,halklar arasında kardeş
duygusunu geliştirecek etkinlikler ve gençlik değişimiproğramları düzenlemek.
* Dış medyada Elazığı takip etmek elde edilen bilgileri ilgili makamlara ileterek Elazığın yüksek imaj ve prestij sahibi
yerini korumasını sağlamak için gerekli her türlü çalışmayı yapmak Dış ilişkiler müdürlüğünün görevleri arasında yer
almaktır..

C. İdareye İlişkin Bilgiler:
1. Fiziksel Yapı:

1 . GENEL BİLGİLER
A-MİSYON:

Çalışma
Alanı

ÂDETİ

YÜZÖLÇÜM Ü

Müdür odası

1 (Bir)

20m2

Kalem

1 (Bir)

12m2

Misyonumuz Elazığ Halkına ve ziyaretçilerine en kaliteli yerel Hizmeti vermek,Uluslar Arası Kentin tanıtımına katkı
sağlamaktır

B-VİZYON:
2. Örgüt Yapısı:

Elazığı herkesin görmek ve yaşamak istediği bir Dünya Kenti olması İçin çalışmalar yapmak.

Elazığ Belediye Başkanı

B - Yetki Görev ve Sorumluluklar:

Başkan Yardımcısı

* Belediyemizin Yurt dışındakiyabancı belediyeler ile karşılıklı işbirliği ve kardeş şehir ilişkilerini başlatmak ve
geliştirmek.
* Belediyemizden yabancı ülkelere ziyaret ile Belediyemizin yabancı misafirleri'nin proğram,temsil ağırlama ve
tercümanlık hizmetlerini koordine ve organize etmek.
* Belediyemizin yabancı resmi yazışmalarını düzenlemek.Başkanlığa gelen yabancı yazıların çevrimi ve kendi
dilinde cevapların hazırlanması.ve Başkanlık makamının yabancı ziyaretciler için tercüman teminini sağlamak
* Başkanlık makamının yurtdışı ziyaret proğramlarının organizasyonu ve koordinasyonu.
* Belediyemin ülkemizdeki ve yurt dışındaki uluslar arası kuruluşlarla ve yurt dışındaki belediyelerle olan
ilişkilerinin koordinasyonunu sağlayarak ilgili birimlerimizin faaliyetlere aktif katılımını gerçekleştirmek.
* Elazığ ile dünya kentleri arasında kardeş kent ilişkisi kurulması ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesinde öncülük
etmek.
* Uluslar arası kurum ve kuruluşlarla,Kültür ve sanat kurumlarıyla ilişki kurmak ve işbirliği sağlamak.

Dış İlişkiler Müdürü

Dış İlişkiler Şef i

Sekreter
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Büro Görevlisi

Büro Görevlisi

Tercüman

Hizmetli

4. İnsan Kaynakları:
Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü,1 Müdür, 1 büro şefi, 1 sekreter, 1 görevli ve 1 hizmetli personel ile hizmetlerini
yürütülmektedir.

a) Kadro Durumu:
Kadro Durumu Grafiği
70%
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3.Bilgi ve Teknoloji Kaynakları: Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Hizmetinde bulunan 3 adet bilgisayar vardır.
Bilgisayarların 1adedinde otomasyon sistemi vardır: 1adet yazıcı, 1 adet hp,laserjet(Tarayıcı) olmak üzere bilgisayar
sisteminde Excel ve Power-point yazılımları kullanılmaktadır.
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60%

5 . Sunulan Hizmetler:
Kentler arasında kardeş şehir İlişkileri kurmak, Kentler arasında Ekonomik, Kültürel, Sanatsal İlişkilerin
gelişimine katkı sağlamak, Uluslar arası Toplantılara Katılmak, Kardeş Dernekler ve kardeş Meslek Odalarının
oluşumunu sağlamak,Başkanlık Makamının yurt dışı ziyaret programlarını organize etmek, Başkanlık Makamına
gelen yabancı konukların tercümanlık hizmetleri ve yazılı çevirirlerin yapımı.

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:
Dış ilişkiler şube müdürlüğünün harcama yetkilisi,Dış ilişkiler müdürü Eyyüp GENÇ,gerçekleştirme görevlisi
olarak Servet AKIN görevlendirilmiştir.
Müdürlüğümüze ait kamu gelir gider,varlık ve yükümlülüklerin etkili ve ekonomik,verimli bir şekilde
yönetilmesini,Müdürlüğümüze ait idarelerin kanunkara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini
sağlayarak müdürlüğümüze ait her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzlukların önlenmesini sağlama

50%

II..AMAÇ VE HEDEFLER

40%

İşçi

30%

Memur

A-Müdürlüğümüzün Amaç ve Hedefleri:

20%
10%

1.
2.
3.
4.

Yeni Kardeş şehir çalışmalarının sürdürülmesi
Kentimizin muhtelif yerlerine kentimizi tanıtıcı bilgi panolarının yaptırılması
Belediyemizi ve Kentimizi tanıtıcı Uluslar arası Kitap – Broşür – Harita ve CD hazırlanması.
Zaman zaman yurtiçinde ve yurt dışında düzenlenen seminer ve yabancı dil kurslarına personelin katılımını
sağlamak.
5. Müdürlüğümüz bünyesinde değişik kaynaklardan ve dillerden elde edilen bilgilerle “Elazığ Bilgi ve Tanıtım
Kütüphanesi” oluşturmak.
6. Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan personelin daha verimli ve üstün performansla çalışabilmesi için
Antalya Büyükşehir belediyesinde zaman zaman düzenlenen bilgi ve beceri ku rslarına katılıp yerinde
tecrübe kazanması.
7. 30/11/2007. Tarihinde Türk dünyası ilim eserleri Başkanı Prof. Dr. Yahya AKAY bey aracılığıyla Makedonya
valisi Sn.Aleksandor PETRESKİ İle görüşülmüş her iki ülke ve belediye nezdinde kardeş şehir ilişkisi
antlaşmasında önemli adımlar atılmış olmakla beraber görüşmeler hala devam ediyor.
8. 20/12/2007. tarihinde Almanya Elazığlılar kültür ve dayanışma derneği sayın İbrahim TAŞ.la kardeş şehir
kurulması aşamasında bir ön görüşme yapılmış olup görüşmeler hala devam etmektedir.
9. 21/12/2007.tarihinde Kıbrıs lefkoşe belediyesi dış ilişkiler müdürlüğü nezdinde kardeş şehir kurulum
aşaması için görüşülmüş olup hala bu görüşmeler devam etmektedir.
10. Azerbaycanın MİNGEKEVİR Şehriyle dost ve kardeş şehir ilişkileri nezdinde başlatılan görüşmeler her iki
belediye arasında tamalnmış ve remi müracaatların başlatılması için son aşamalara gelinmiştir.
11. Azerbaycancın GENCE Şehriyle kardeş şehir görüşmeleri iki belediye yetkilileri tarafından konuşulup
karara varılmış ve en kısa sürede görüşmelerin hayata geçirileceği tahhaüt verilmiştir.

0%

b) Mezuniyet Durumları:
Mezuniyet Durumu Grafiği

Mezuniyet Durumu Tablo-2

GÖREVİ

50%
40%
30%

Üniversite
Mezunu
Lise Mezunu

20%
Ortaokul
10%
0%

Şube Müdürü
şef
Büro Görevlisi
sekreter
şöför
Hizmetli

MEZUNİYET
DURUMU
Üniversite Mezunu
Lise mezunu
Lise mezunu
Lise mezunu
Ortaokul mezunu
Ortaokul

c) Yaş Dağılımları: Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünün yaş dağılımı (35-54) yaş arasıdır.
Cinsiyet Dağılımı:
Cinsiyet Dağılımı Grafiği
Cinsiyet Dağılımı Tablo–4
50%
40%
30%

Kadın

20%

Erkek

10%
0%

GÖREVİ
Şube Müdürü
Şef
Büro Görevlisi
Tercüman
Sekreter
Hizmetli

CİNSİYETİ
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Kadın
Erkek

B-Temel Politikalar ve Öncelikler
Elazığ'ın kültür ve tanıtım faaliyetlerini etkin kılarak şehrin kültürünü ve turizmini geliştirmek broşür cd, kitap ve
haritaların yurt dışı seyahat acentelerine gönderilerek ilimize turistlerin gelmesini sağlamak Elazığ'ın kültür ve
inanç turizminin yansıtıldığı baskılar yapılarak turizm konusunda Elazığ'ı cazip bir kent haline getirmek.
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A- MALİ BİLGİLER
1- Bütçe Uygulama Sonuçlara
İdare Adı
Harcama Birimi Adı

ELAZIĞ BELEDİYESİ
Dış İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kodlar (1.Düze)

Gerçekleşme

Tahmin
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
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2-Temel Mali Tablolara ilişkin açıklamalar:
Müdürlüğümüz bütçesine faaliyet dönemi içerisinde mali yıl ödeneği olarak...409,400,00..tl.ödenek konulmuş olup
yıl içerisinde..55,618,50..tl.si harcanmış geri kalan 353,781,50..tl.lik ödenek iptal edilmiştir..

3-Mali Denetim sonuçları:
Müdürlüğümüz 2008 mali yılı içerisinde yapmış olduğu resmi görüşme evraklarını ve taşınır mal işlem fişlerini
düzenli olarak yapmış denetlenmek üzere gerekli şekilde şekilde dosyalanıp arşivlenmiştir.yapılan kontrollerde
herhangi bir hata ve kusur bulunmamıştır.

B-Performans Bilgileri
1-Faaliyet ve proje bilgileri

2007

2008

2009

2010

2011

8.059,20

38.223,11

50.600,00

51.207,20

51.821.67

1.125,13

5.210,04

11.000,00

11.132,00

11.265,58

382.10,00

3.724,65

428.000,00

433.136,00

438.333,63

05-Cari Transferler

0.00
1.542,45

0.00
6.283,60

0.00
61.000,00

0.00
61.732,00

0.00
62.472,78

06-Sermaye Giderleri

0.00

2.177,10

6.000,00

6.072,00

6.144,86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

GENEL Toplam

0.00
11.108,88

0.00
55.618,50

0.00
556.600,00

0.00
563.279,20

0.00
570.038,52

Bütçe Ödeneği

66.600,00

409.400,00

556.600,00

563.279,20

570.038,52

01- Personel Giderleri

2008 yılı içerisinde azarbaycanın.Minkekevir şehriyle dost ve kardeş şehir ilişkileri nezdinde başlatılan görüşmeler
her iki belediye arasında tamamlanmış ve resmi müraacatların başlatılması için son aşamalar gelinmiştir.

02-SGK Devlet Primi Giderleri

2-Performans sonuçlarının değerlendirilmesi

03-Mal ve Hizmet Alım Gider.

Müdürlüğümüz görev yetki ve sorumlulukları kanunlar çerçevesinde en iyi şekilde yapmaya çalışılmış,diğer
müdürlüklere bilgi alış verişinde bulunmuş eğitici seminerlere katılarak verimliliğini ve performans en üst seviyeye
çıkarmaya çalışmış ve başarı sağlanmıştır .

04-Faiz Giderleri

iÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

07-Sermaye Transferleri
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde: Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu
beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari
ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve
harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.Bu güvence, harcama yetkilisi olarak
sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim
dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.Burada aporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığımı beyan ederim.

08-Borç Verme
Bütçe ÖdeneğiToplamı
Transfer Edilecek Ödenekler

Döner Sermaye

İMZA
Eyüp GENÇ
Dış İlişkiler Müd.Vek.

Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam

66.600,00

409.400,00

556.600,00

563.279,20

570.038,52
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Çevre hakkı temel insan haklarından biridir. Bu sebeple çevrenin korunmasına yönelik yapılacak her şey,
atılacak her adım insanlık için yapılmış olacaktır. Sağlıklı bir toplum oluşturulmasının ancak çevre meselelerinin
çözülmesiyle mümkün olacağı, bugün dünyada kabul görmüş bir gerçektir.
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İnsanlar, toplumsal yaşam ilişkileri içerisinde doğal kaynakları kullanarak, teknoloji geliştirerek, ekonomik
faaliyetlerde bulunurlar. Toplumlar, yapay çevre içindeki yaşam koşullarını geliştirirken doğa ile sürekli bir ilişki
içindedir. İnsan ve doğa arasındaki bu ilişki, ekolojik sistemin bir parçasıdır. İnsanoğlu'nun yeryüzünde yaşamaya ve
kendisine ait yapay çevre oluşturmaya başlamasından bu yana insan ve doğa arasındaki denge, insan aleyhine devamlı
olarak bozulmuştur. Özellikle son yıllarda ekolojik dengeyi süratle bozarak çevre sorunları yaratan insan, bu sorunların
kendisine dönmesi ve sağlığını olumsuz yönde etkilemesi üzerine çevre bilincine varabilmiş ve bu kavramı kabul
etmiştir.
Çevre kirliliği, bütün canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen, cansız çevre öğeleri üzerinde yapısal
zararlar meydana getiren ve niteliklerini bozan yabancı maddelerin; hava, su ve toprağa yoğun bir şekilde karışması
olayıdır. Hedefimiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturarak gelecek nesillere kirlenmemiş, doğal bir ortam
bırakabilmektir.

- 07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nin uygulanması “Mücavir alanlar içinde Belediye Başkanlıklarınca,
dışında ise ilin en büyük mülkü amirince yürütülecektir” denilmektedir. Bu sebeple Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve yaptırım yetkisi Elazığ Belediyesine devredilmiştir.
Bu kapsamda yetki sahamızda bulunan konut, işyeri, kamu ve tüzel kişilere ait gürültü kirliliği oluşturan
kaynakların kontrolleri müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır.
- 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Bitkisel Atık Yağların
Kontrolü Yönetmeliği”nin 8-b maddesi ile belediyelere kullanılmış kızartmalık yağ üreten işletmelerin lisanslı geri
kazanım tesisleri ile veya valilikten geçici depolama izni almış toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak,
buna ilişkin kayıtları ilgili valiliğe bildirmek sözleşme yapmayanlara cezai işlemi uygulamakla yükümlüdür
denildiğinden;
- Yetki sahamızda bulunan lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan
firmalar ile diğer yerlerde, kullanılmış kızartmalık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek ve söz konusu
işletmelerin lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak amacıyla
gerekli çalışmalar müdürlüğümüzce yapılacaktır.
- 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” gereği
denetim ve yaptırım yetkisi Elazığ Belediyesine devredilmiştir. Geçici depolama alanları için uygun yer gösterilecek
ve toplanan lastikler lisanslı firmalara teslim edilecektir.,
18 Mart 2004 Tarih 25406 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve
Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” gereği denetim ve yaptırım yetkisi Elazığ Belediyesine devredilmiştir.
Geçici depolama alanı Doğukent çimento çukuru olarak belirlenmiştir.
İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile ilgili müracaatların çevre ve insan sağlığı yönünden kontrolü
müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

C- İdareye İlişkin Bilgiler
1-Fiziksel Yapı
Müdürlüğümüz, sahip olduğu fiziki kaynaklar Belediyemiz tarafından sağlanmış olup bu kaynaklardan
azami verim alma, belediyemiz hizmetinde tam randımanlı olarak kullanma, kaynakların bakımına ve korunmasına
ait hususlar öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Sahip olduğumuz fiziki kaynaklar aşağıdaki tabloda görülmektedir:

Hayati AYDIN
Çevre Koruma ve Kontrol Müdür V.

2-Örgüt Yapısı

I-GENEL BİLGİLER
BELEDİYE BAŞKANI

A-MİSYON VE VİZYON
MİSYON: Çevrenin korunması, kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi için kanuni yetkileri etkin ve
verimli kullanarak, yaşanabilir bir çevre oluşturmak.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

VİZYON: Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturarak gelecek nesillere kirlenmemiş, doğal bir ortam

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ

bırakabilmek.

B-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar
- 13 Ocak 2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Isınmadan Kaynaklanan
Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında “Bakanlığın denetim yetkisi saklı kalmak kaydı ile, Belediye
mücavir alanları içinde Belediyeler, mücavir alan dışında ise Valilikler bu yönetmelikte belirlenen kurallara uygun
olmayan yakıtları üretenler, satışa sununlar ile ısıtma tesisleri üretenler ve işletenleri denetlemek ve hakkında yasal
işlem yapmakla yükümlüdür” denildiğinden denetim ve yaptırım yetkisi Elazığ Belediyesine devredilmiştir.
Bu kapsamda yetki sahamızda bulunan konut, işyeri, kamu ve tüzel kişilere ait hava kirliliği oluşturan
kaynakların kontrolleri müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır.

HAVA KİRLİLİĞİ
DENETİM EKİBİ
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GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ
KONTROL EKİBİ

YAKIT DENETİM
EKİBİ

PROJE EKİBİ

Araç - Gereç
Bilgisayar
Yazıcı
Baca gazı ölçüm cihazı
Gürültü ölçüm cihazı
Araç
4- İnsan Kaynakları

Adet
3
2
1
1
1
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3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Müdürlüğümüz, bilgi işlem birimi ile koordinasyon halinde kent bilgi sistemi uygulamasına başlamıştır.
Müdürlüğümüz tüm harcama ve bütçe talimatları bu sistemle kontrol edilmektedir. Kent bilgi sistemiyle birlikte bir yıl
öncesinden planlanan harcama limitlerine uyma zorunluluğu getirilmiştir.
Hava kirliliği limit değerleri günlük internet ağıyla takip edilmektedir.
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6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz toplam 11 personele sahip olup personeller hakkında gerekli bilgi
aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Personelin Adı Soyadı
Hayati AYDIN
Mustafa TEPE
Arif SAYIN
Bahattin BULUT
Ayşe İSPİR
Said KOÇDEMİR

Görevi
Müdür
Çevre Yük.Mühendisi
Kimyager
Kadrolu İşçi
Kimya
Yük.Müh(Sözleşmeli)
Çevre
Mühendisi(Sözleşmeli)

·
Çevre eğitimi konusunda ilgili birimlerle işbirliği çerçevesinde eğitim programları hazırlayıp,
yürütmek.
·
Çalışma konularına ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi gerçekleştirmek, iş ve
işlemleri yürütmek.
·
Çevreye ilişkin özel günlerde (05-12 Haziran Çevre Haftası gibi...) belediye adına ilgili kurumlarla
işbirliği yaparak katılım sağlamak.
·
Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev alarak iş ve işlemleri yürütmek,
·
Yasal mevzuat değişimine ilişkin ilgili mercilerce talep edildiği veya gerek görüldüğü takdirde
görüş ve öneri sunmak.
·
Çalışma konularına ilişkin proje ve öneri geliştirmek, uygulamak.
·
Birime ulaşan her türlü vatandaş talep ve şikayetleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
·
Hizmet içi eğitim almak ve uygulamak.
·
Stajyer öğrencilerin mevzuat ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlamak.

Harcama öncesinde, talep edilen mal ve hizmetler müdürlük bünyesinde oluşturulan komisyona havale
edilir. Komisyonun uygun görmesi halinde başkanlık oluru alınarak mal ve hizmet alımı için evraklar satın alma
birimine gönderilir.
Alınan mal ve hizmetler taşınır mal yönetmeliği kapsamında değerlendirilip, mal teslim komisyonu
incelemesinden sonra teslim alınır.

Tahsili
Üniversite
Üniversite
Üniversite
Lise
Üniversite

D- Diğer Hususlar
Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalarda kullanılan 1 adet gürültü ölçüm cihazı ve 1 Adet baca gazı
ölçüm cihazı, kalibrasyonları her yıl yenilecektir. Bu cihazlar sertifika programına katılmış ve başarılı olmuş teknik
personel tarafından yürütülecektir.

Üniversite

II. AMAÇ VE HEDEFLER
A. Müdürlüğümüzün Amaç ve Hedefleri
Amaç: İlimizdeki çevresel kirliliği önleyerek gelecek kuşaklara çevre kalitesi yüksek yaşanabilir bir kent bırakmak

5- Sunulan Hizmetler

Hedefler:
·
5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve Yönetmeliklerin verdiği
·
2008–2009 kış sezonunda Hava Kirliliği konusunda Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde 150
yetkiler, Çevre Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve Valilik talimatları, Belediye Meclis ve Encümen
adet
denetim yaparak kaçak ve kalitesiz yakıt tüketimini % 10 azaltmak.
Kararları doğrultusunda görev yapmak.
·
Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda ilgili
·
2009 yılında Gürültü Kirliliği konusunda Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde; şikayet, planlı
mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri; kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve
yada plansız denetimler neticesinde gürültü kirliliği oluşturan 200 adet özel ya da tüzel kuruluşu
işlemleri yürütmek.
denetleyerek gürültü kirliliğini % 10 azaltmak
·
İlgili yönetmelik ve mevzuatlar kapsamında kirliliğe neden olanlar hakkında yasal işlemleri
yürütmek.
·
2009 yılında Bitkisel Atık Yağlar konusunda Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde 35 adet iş
·
İlgili yönetmelik ve mevzuatlar kapsamında gürültü kirliliğine ilişkin şikayetleri değerlendirmek,
yeri
ve bina denetimleri ile toplanması, depolanması, bertarafını sağlamak.
gürültünün önlenmesine yönelik teknik çalışmaları yapmak.
·
Çevrenin, korunmasını sağlama; odun ve kömür satış depolama sahalarını belirlemek, bunların
·
2009 yılında Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanmasını ve bertarafı konusunda Elazığ Belediyesi
taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak.
mücavir
alan sınırları içerisinde 35 adet iş yeri ve arazi denetimleri ile ömrünü tamamlamış lastiklerin
·
Konusuna ilişkin ilgili mevzuatlardan yararlanarak “Uygulama Yönetmelikleri” hazırlamak ve
(Ö.T.L)
geçici depolama alanını belirlemek, bertarafı konusunda bakanlıktan yeterlilik almış lisanslı
uygulanmasını sağlamak.
firmalara teslim etmek.
·
Çalışma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.) Belediyeyi temsil
etmek.
·
2009 yılında 5 adet faaliyet yaparak Çevre Kirliliği Hakkında 5000 adet el broşürü basım ve dağıtımı, 500
·
Çalışma konusuyla ilgili iç ve dış kurum ve kuruluşlarla ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla
adet afiş, 10 adet reklam ile bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak çevre kirliliğini % 10
koordinasyonu sağlamak ve ortak çalışmalar yapmak.
azaltmak.
·
Toplumda çevre bilincinin gelişmesine yararlı her türlü bilgi, doküman ve yöntemleri belirlemek,
kullanımını sağlamak, bilgi ve belgeleri muhafaza etmek, faydalanmak isteyenlere yardımcı olmak,
·
2009 yılında 10 adet Ar-Ge çalışması yaparak çevre kirliliğini % 10 azaltmak.
·
Çevre konularına ilişkin yerel ve ulusal basını takip ederek ilgili haber ve yayımları incelemek ve
arşivlemek.
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·
2009 yılında İşyeri Açma Çalıştırma Ruhsatlarının 2872 sayılı çevre kanununun ilgili hükümleri gereğince 1.
sınıf Gayri Sıhhi Müessese Başvurularını değerlendirerek toplumun yaşam standardını yükseltmek.

BÜTÇE UYGULAMA SONUCU

·
2009 yılında 15 adet Mahalli Çevre Kurulu toplantılarına katılım ile çevre kirliliğini % 10 azaltmak.

B. Temel Politikalar ve Öncelikler
Müdürlüğümüz, genel çevre politikası doğrultusundaki görev ve sorumluluklarını yerine getirmekte;
Belediyemiz sınırları dahilinde, çevre kirliliğine yol açan hususlarda ve çevrenin korunması ve güzelleştirilmesi ile
ilgili sorumluluklarının azami takipçisi olmakta; İl Çevre ve Orman müdürlüğüyle işbirliği yapmaktadır. Öncelikli ve
kalıcı hedefimiz, halkı, esnafı sair sorumlu kurum ve kuruluşları çevre konusunda bilgilendirilmek, eğitmek ve çevresel
kirlilik oluşturan hususların takibinde, cezalandırılmasındaki kararlığımızı ortaya koymaktır. Müdürlüğümüz, Avrupa
birliğine uyum sürecinde Gerek Resmi Gazete ve gerekse Çevre ve Orman bakanlığının yönetmelik ve mevzuatları
güncel olarak takip edilmekte, uygulanmaktadır.

34%
HARCANAN ÖDENEK
İPTAL EDİLEN ÖDENEK
66%

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:
C. Diğer Hususlar
Müdürlüğümüz Bütçesine faaliyet dönemi içerisinde 2008 Mali yıl ödeneği olarak 303.800,00 TL ödenek
konulmuş olup yıl içerisinde 109.658,97 TL'si harcanmış, geri kalan 194.141,03 TL 'lik ödenek iptal edilmiştir.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-Mali Bilgiler
İdare Adı
Harcama Birimi Adı

Ekonomik Kodlar (1.Düzey)
01-Personel Giderleri

3. Mali Denetim Sonuçları:

ELAZIĞ BELEDİYESİ
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
GERÇEKLEŞME
2007

2008

TAHMİN
2009

2010

2011

14.142,24

57.909,82

101.200,00

102.414,40

103.643,36

02-SGK Devlet Primi Giderleri

1.508,26

6.072,38

17.000,00

17.204,00

17.410,45

03-Mal ve Hizmet Alım Giderl

6.381,19

36.253,61
0.00

207.862,00
0.00

210.356,36
0.00

212.880,63
0.00

1.951,95

6.488,50

18.180,00

18.398,16

18.618,94

07-Sermaye Transferleri

0.000.00

2.934,66
0.00

30.348,00
0.00

30.712,18
0.00

31.080,72
0.00

08-Borç Verme

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bütçe Ödeneği Toplamı

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transfer Edilecek Ödenekler

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

04-Faiz Giderleri
05-Cari Transfer
06-Sermaye Giderleri

0.00

Genel Toplam

23.983,64

109.658,97

374.590,00

379.085,10

383.634,10

Bütçe Ödeneği

51.000,00
0.00

303.800,00
0.00

374.590,00
0.00

379.085,10
0.00

383,634,10
0.00

Döner Sermaye
Diğer Yurtiçi Kaynaklar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Yurt dışı Kaynaklar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Genel Toplam

51.000,00

303.800,00

Müdürlüğümüz 2008 mali yılı içerisinde yapılan her türlü harcamalar; her birimin yetki ve sorumlulukları
farklı olmakla birlikte, belirli aşamalarda Sayıştay mali kontrol ve denetimine tabidir. Bu mali kontrol ve denetimler;
planlama aşaması, harcama öncesi ve harcama aşamasında yapılan kontroller ile harcama sonrasında yapılan mal ve
hesap denetimleridir.

374.590,00

379.085,10

B. Performans Bilgileri
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
2008 mali yılı içerisinde Müdürlüğümü 52 adet ödeme evrakı düzenlemiş, 2009 performans programı
hazırlamış, 2007 mali yılı faaliyet raporu çalışmalarını yapmıştır.Elazığ İli Mahalli Çevre Kurulu Kararları ile “20082009 kış döneminde (Ekim-Mart) İlimizdeki hava kalitesinin korunması ve hava kirliliğinin önlenmesine yönelik
tedbirlerin alınması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla, 2872 sayılı Çevre Kanunu doğrultusunda çıkarılan
Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve
Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği gereğince İlimizde kullanılacak yakıt programı ve
programın uygulanması için alınacak tedbirler kararlaştırılmıştır.
Bu kararlar doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ekim-Mart 2008 dönemi için faaliyetleri
devam etmekte olup hava kirliliği ve gürültü ile ilgili şikâyetler değerlendirilerek periyodik kontroller yapılmaktadır.
Gürültü ölçüm cihazının kalibrasyonu Tubitak UME tarafından yaptırılmıştır.

2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Müdürlüğümüz yeni bir birim olduğundan demirbaş için harcanan miktar 36.253,61 TL toplam harcanan
miktarın % 35'i civarındadır. Önümüzdeki yıllarda harcamalar proje ve faaliyetlerle ilgili olacaktır.

383.634,10
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IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.
ELAZIĞ BELEDİYESİ
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

·
Değişen teknolojiden faydalanılması.
·
Müdürlüğümüzde e-belediyeciliğe geçilmesi.
2008 FAALİYET RAPORU
·
Müdürlüğümüzün proje üretecek ekibe sahip olması

B. Zayıflıklar

SUNUŞ

·
Belediye binasının fiziki yetersizliği ve birimlerinin dağınık olmasından dolayı koordinasyon eksikliği,
Belediyemiz, Sosyal Yardım İşler müdürlüğü 5393 sayılı belediye kanunu ve Elazığ Belediye Meclisinin
·
Coğrafi ve kent bilgi sistemlerine geçilmemesi.
06.08.2007 tarih ve 107 sayılı kararı ile norm kadro ve standartlarına uygun olarak kurulmuş, Belediyemiz Kültür ve
·
Müdürlüğümüz faaliyetlerine Gönüllü Katılım hizmetinden yararlanılmaması.
Sosyal İşler bünyesinden ayrılıp faaliyetlerine başlamıştır.
Elazığ Belediyesi sınırları dâhilinde, yoksul olan temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük
seviyede dahi sürdürmede güçlük çeken vatandaşlarımıza, belediyemizin kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
yardımların yapılmasında ve dağıtılmasında katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur.
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde: bu raporda yeralan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu
beyan ederim.
I-GENEL BİLGİLER
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali
kararlar ile bunlara ilişkin ilemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip
olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.

A-Misyon:
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde imkan ve yetkileri planlı,
programlı, etkin, adil bir şekilde birimlerimizin yararına en iyi hizmeti sunmaktır.Hukukun üstünlük ilkesiyle yasal
düzenlemelerin vermiş olduğu görevi yetki ve sorumluluk bilinciyle katılımcı, şeffaf, çağdaş, birim hizmetiyle hızlı,
güvenilir, planlı çalışmayla hizmet vermek olacaktır.

Vizyon:
Hayati AYDIN
Çevre Koruma ve Kontrol Müdür V.

Öğrenerek, öğreterek, gerekli koordineyi sağlayarak çözümcü , yapıcı anlayışıyla öncü birim olarak ekip
çalışması, takım ruhu ile yaratıcılık, esnek, planlı çalışmalarıyla geleceğe dönük görevini en iyi şekilde yerine
getirmek olacaktır.

B-Yetki Görev ve Sorumluluklar

A Z I
L
Ğ
E

Elazığ belediye sınırları dahilinde yoksul olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük
seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken vatandaşlarımıza Belediyemizin kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde
yardımların yapılmasında ve dağıtılmasında katkıda bulunmaktır.

L

E D İ

1- Fiziksel Yapı
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Belediyemiz hizmet binasının 3. katında bir Müdür odası,ikinci katta ise
Kültür Müdürlüğüyle ortak paylaşılan bir servis ve Doğukent Mahallesinde yeni hizmete giren binada 1 memur
şef personel ve 5 daimi işçi personelle hizmet vermektedir.

E

B E

S İ

C-İdareye İlişkin Bilgiler

Y
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SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ŞEMASI
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL İŞLER SERVİSİ
-Servis Sorumlusu
-Servis Kalemi
Kaya Karakaya Huzur ve Rehabilitasyon Merkezi
-Servis Sorumlusu
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1- Örgüt Yapısı

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Lise

38%
49%

Lisans
İlköğretim

13%

3-Bilgi ve Teknoloji Kaynakları
5-Sunulan Hizmetler

Müdürlüğümüzün hizmetlerinin yürütülmesinde 3 bilgisayar ve 2 yazıcı ile sürdürülmektedir.

Müdürlüğümüzce 2008 ramazan ayında Postane Meydanında 3500 kişilik iftar çadırı kurulmuş olup, ayrıca
şehrimizin muhtelif 11 mahallesinde ramazan ayında sıcak aş dağıtımı yapılmış, günlük yaklaşık 5000 kişiye
iftar yemeği verilmiştir.
Müdürlüğümüzce ramazan ayı boyunca ramazan çadırında ve fakir halka dağıtılmak üzere kuru gıda ve et
ihale yolu ile alınmıştır.4000 yoksul fakir aileye gıda yardımında bulunulmuştur.
2008-2009 kış sezonunda dağıtılmak üzere 3000 ton kömürün ihalesi yapılarak şehrimizde yaşayan yoksul
ve mağdur ailelere dağıtımı gerçekleşmiştir.
2008 yılında 510.000 adet ekmeğin ihalesi müdürlüğümüzce yapılarak şehrimizde yaşayan yoksul ve
mağdur ailelere dağıtımı gerçekleşmiştir.
20 adet tente şehrimizdeki camilere dağıtılmıştır.Ayrıca 10 adet özürlü sakat aracı ihale yolu ile alınarak
özürlü vatandaşlara dağıtımı yapılacaktır.
İlimizde yaşayan fakir, yoksul ve yardıma muhtaç ilköğretim öğrencilerine yönelik 4000 adet kırtasiye,300
çift ayakkabı,300 adet okul kıyafeti ayrıca yetiştirme yurdunda kalan kimsesiz fakir öğrencilere 300 adet spor
kıyafeti dağıtılmıştır.
Her yıl rutin olarak yapılan Kutlu Doğum Haftası ve Aşure Günü Etkinlikleri
Yapılarak halkımızın bu kutsal günleri hatırlanması ve kaynaşması sağlanmıştır

4-İnsan Kaynakları
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde 2 memur,5 daimi işçi olmak üzere toplam 7 personel çalışmaktadır.

Çalışanların Kadrolara Göre Dağılımı

29%

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Memur

İç kontrol kavramı yönetim kontrolü olarak da adlandırıldığından, yönetim sorumluluğunun bir gereği
olarak iç kontrol sisteminin idareler tarafından kurulması ve işletilmesi gerekmektedir.Diğer bir ifadeyle iç kontrol
idarenin amaçlarına ulaşılmasına, güvenilir raporların üretilmesine, varlıkların korunmasına, performans
hedeflerinin gerçekleşmesine, faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun sağlanmasına yardımcı olur.İdarelerde her
personelin iç kontrol sorumluluğu bulunur.Üst yönetici, iç kontrol sisteminin kurulması ve işleyişinden doğrudan
sorumludur.

K.İşçi
71%

D-Diğer Hususlar
Müdürlüğümüzün gerek internet gerekse kullandıkları otomasyon programları olarak tüm bilişim alt yapı
hizmetleri,bilgi işlem servisi aracılığı ile sağlanmaktadır.
Birimimiz belediyemizin tüm birimlerinin güvenli ve sağlıklı bir merkezi ağ yapısı içinde birbiriyle ilişkili
ve haberdar olarak tek bir otomasyonda işlem yapmaları için çalışılmaktadır.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde Hizmet veren personellerimizin öğrenim durumları, 1 üniversite mezunu,4 lise
mezunu,3 ilköğretim mezunundan oluşmaktadır.
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B-Temel Politikalar ve Öncelikler
Temel politika etkin,verimli ve rasyonel kaynak kullanımı ile kamu hizmetinin yürütülmesidir.VIII. ve IX.
Beş yıllık kalkınma planları, ulusal program, AB mevzuatlarında öngörülen sistemin daha etkin işleyişine imkan
verecek, kurumsal ve yapısal düzenlemeleri öne çıkaran, temel amaç ve önceliklere daha fazla yoğunlaşan
yaklaşımlar tercih edilmiştir.Stratejik amaç ve hedefleri netleştiren ve finansman boyutunu da içerecek somut eylem
programları ile hayata geçirilecek olan yaklaşımlar, geçmişte tam olarak kurulamayan plan-program-bütçe
bağlantısını güçlendirecek ve etkili bir izleme ve değerlendirme mekanizması ile desteklenerek hesap verilebilirliğe
zemin oluşturulacaktır.

C-Diğer Hususlar

2008 FAALİYET RAPORU

Elazığ belediye sınırları dahilinde yoksul olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük
seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken vatandaşlarımıza Belediyemizin kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde
yardımların yapılmasında ve dağıtılmasında katkıda bulunmaktır.

2008 FAALİYET RAPORU

II-AMAÇ VE HEDEFLER
A-Müdürlüğümüzün Amaç ve Hedefleri

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Personelin hizmet kalitesini yükseltmek, İlimizde yaşayan dar gelirli, yardıma muhtaç ailelerin hayat
standartlarını yükseltmek ve yardım esnasında mağdur(Aile/Kişi) gururunu incitmeden daha geniş kitlelere hizmet
vermek.

Bütçe Ödeneği

1.184.760,00 3.061.500,00 1.852.500,00 1.852.466,00 1.874.695,58

Döner Sermaye

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diğer Yurt İçi Kaynaklar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Yurt Dışı Kaynaklar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Genel Toplam

1.184.760,00 3.061.500,00 1.830.500,00 1.852.466,00

1.874.695,58

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Müdürlüğümüz bütçesine faaliyet dönemi içerisinde Mali yıl ödeneği olarak 3.061.500,00 TL. ödenek
konulmuş olup, yıl içerisinde 1.828.422,66.- TL.' si harcanmış, geri kalan 1.233.077,34- TL.' lik ödenek iptal
edilmiştir.

3-Mali Denetim Sonuçları

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-Mali Bilgiler
1-Bütçe Uygulama Sonuçları

Müdürlüğümüz 2008 mali yılı işlemlerini yapmış olup taşınır mal işlemlerin düzenli olarak yaparak gerekli
şekilde dosyalanıp arşivlenmiştir.

4-Diğer Hususlar
İdare Adı

ELAZIĞ BELEDİYESİ

Harcama Birimi Adı

Sosyal Yardım İşle ri Müdürlüğü

Gerçekleşme
Ekonomik
Kodlar(1.Düzey)

Belediyemiz Meclisinin almış olduğu müdürlüğümüz yönetmeliğinde belirtilen görev yetki ve kanunlar
çerçevesinde en iyi şekilde yapmaya çalışmış, diğer müdürlüklerle bilgi alışverişinde bulunmuş, eğitici seminerlere
katılarak performansını en üst seviyeye çıkarmaya çalışmıştır.

Tahmin

B-Performans Bilgileri

2007

2008

2009

2010

2011

01-Personel Giderleri

15.800,88

55.896,36

72.500,00

73.370,00

74.250,44

02-SGK Devlet Primi
Giderleri
03-Mal v e Hizmet Alım
Giderleri
04-Faiz Giderleri

2.171,22

7.296,47

15.000,00

15.180,00

15.362,16

236.103,39 1.736.159,59 1.658.000,00 1.677.896,00

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
Müdürlüğümüzce 2008 ramazan ayında Postane Meydanında 3500 kişilik iftar çadırı kurulmuş olup, ayrıca
şehrimizin muhtelif 11 mahallesinde ramazan ayında sıcak aş dağıtımı yapılmış, günlük yaklaşık 3500 kişiye iftar
yemeği verilmiştir.
Müdürlüğümüzce ramazan ayı boyunca ramazan çadırında ve fakir halka dağıtılmak üzere kuru gıda ve et ihale yolu
ile alınmıştır.4000 yoksul fakir aileye gıda yardımında bulunulmuştur.
2008-2009 kış sezonunda dağıtılmak üzere 3000 ton kömürün ihalesi yapılarak şehrimizde yaşayan yoksul
ve mağdur ailelere dağıtımı gerçekleşmiştir.
2008 yılında 510.000 adet ekmeğin ihalesi müdürlüğümüzce yapılarak şehrimizde yaşayan yoksul ve mağdur
ailelere dağıtımı gerçekleşmiştir.
20 adet tente şehrimizdeki camilere dağıtılmıştır. Ayrıca 10 adet özürlü sakat aracı müdürlüğümüzce
alınarak hak sahiplerine verilecektir.
İlimizde yaşayan fakir, yoksul ve yardıma muhtaç ilköğretim öğrencilerine yönelik 4000 adet kırtasiye,300
çift ayakkabı,300 adet okul kıyafeti ayrıca yetiştirme yurdunda kalan kimsesiz fakir öğrencilere 300 adet spor
kıyafeti dağıtılmıştır.
Her yıl rutin olarak yapılan Kutlu Doğum Haftası ve Aşure Günü Etkinlikleri
Yapılarak halkımızın bu
kutsal günleri hatırlanması ve kaynaşması sağlanmıştır.

1.698.030,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05-Cari Transferler

2.798,25

29.070,24

50.000,00

50.600,00

51.207,20

06-Sermaye Giderleri

2.088,60

0,00

35.000,00

35.420,00

35.845,04

07-Sermaye Tranferleri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08-Borç Verme

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bütçe Ödeneği Toplamı

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tranfer Edilecek
Ödenekler
Genel Toplam

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

258.962,34 1.828.422,66 1.830.500,00 1.852.466,00

Belediyemiz Meclisinin almış olduğu müdürlüğümüz yönetmeliğinde belirtilen görev yetki ve kanunlar
çerçevesinde en iyi şekilde yapmaya çalışmış, diğer müdürlüklerle bilgi alışverişinde bulunmuş, eğitici seminerlere
katılarak performansını en üst seviyeye çıkarmaya çalışmıştır.

1.874.695,58
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2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

Performans
Sonuçları
Tablosu
Performans
Sonuçları
Tablosu
Performans
Sonuçları
Tablosu
Performans
Sonuçları
Tablosu
Performans
Sonuçları
Tablosu
Performans
Sonuçları
Tablosu
Performans
Sonuçları
Tablosu
Performans
Sonuçları
Tablosu
Performans
Sonuçları
Tablosu
Performans
Sonuçları
Tablosu
Performans
Sonuçları
Tablosu
Performans
Sonuçları
Tablosu

Performans Sonuçları Tablosu
Performans Sonuçlar ı Tablosu
Performans Sonuçları Tablosu
Performans Sonuçları Tablosu
Performans
2
Sonuçları
2
Tablosu
Performans
Ölçü Birimi
Sonuçları
Tablosu
2
1.82 YTL
Saat:
2.271.50 YTL
1 Aylık Maaş
2

2

2

2

2

2

2

Toplam
Miktar

Ölçü Birimi

300 Saat
12 Ay

Kişi
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2
2
2
2
2
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IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-Üstünlükler
* Müdürlüğümüzün güncel mevzuatı takip etmesi, güncellenen mevzuatı zamanında ve doğru olarak uygulaması,
genel evrak kayıt defterlerinin günlük düzenli olarak tutulması alınan meclis ve encümen kararlarının zamanında
kayda geçirilerek hizmetin aksamamasına riayet edilmesi, gelen vatandaşlarımıza karşı güler yüz gösterilmesi empati
kurulması ve hizmetten memnun olmuş bir şekilde ayrılmaları olarak sıralanabilir.
*Fiziksel çalışma şartları (Bina, Yerleşim)
*Teknolojik kaynaklara erişme imkanı

1.82 YTL
1.776.71 YTL

Saat:
1 Aylık Maaş

300 Saat
12 Ay

Kişi

1.82 YTL
1.704.80 YTL

Saat:
1 Aylık Maaş

300 Saat
12 Ay

Kişi

4.80 YTL
76.80 YTL
3.218.09 YTL
4.80 YTL
76.80 YTL
2.841.24 YTL
4.80 YTL
76.80 YTL
2.883.52 YTL
4.80 YTL
76.80 YTL
2.917.60 YTL
4.80 YTL
76.80 YTL
2.889.41 YTL

Saat:
1 Pazar
1 Aylık Maaş
Saat:
1 Pazar
1 Aylık Maaş
Saat:
1 Pazar
1 Aylık Maaş
Saat:
1 Pazar
1 Aylık Maaş
Saat:
1 Pazar
1 Aylık Maaş

100 Saat
20 Pazar
12 Ay
100 Saat
20 Pazar
12 Ay
100 Saat
20 Pazar
12 Ay
100 Saat
20 Pazar
12 Ay
100 Saat
20 Pazar
12 Ay

1.440.116 YTL

1 Aylık

12 Ay

Kişi

80

Adet

B-Zayıflıklar
*Müdürlüğümüzün servis kaleminin daha kullanışlı olması.

Kişi

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Kişi
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde.
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali
kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirilmeler, iç kontroller, iç denetçi ile
Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını
beyan ederim.

Kişi

Kişi

Kişi

2

2
50 Kuruş
2
1 Kuruş
2
15 YTL

Adet/Mesai
çalışmalarınd
a kull. üzere
Adet/Mesai
çalışmalarınd
a kull. üzere
Adet/Mesai
çalışmalarınd
a kull. üzere

İmza
80

1500

Adet

Sedat DEVECİ
Sosyal Yardım İşl.Müd.V.

Adet
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YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.
ELAZIĞ BELEDİYESİ
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
2008 FAALİYET RAPORU
SUNUŞ :
Müdürlüğümüz, sebze hali bitişiğinde Belediyemize ait atıl vaziyette bulunan iki katlı binanın tamir edilerek
faaliyete geçirilmesi ile birlikte hizmetlerini bu binada 1 Müdür (İnşaat Mühendisi), 1 Müdür Yardımcısı (İnşaat
Mühendisi),1 İnşaat Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 1 İnşaat Teknikeri, 1 Harita Teknikeri ve 5 işçi ile birlikte
sürdürmektedir. Genel ilkemiz şehrimizdeki İnşaat işlerinin kaliteli ve verimli bir şekilde yapılarak, hizmet kalitesini
iyileştirmek ve daha iyi platformlara taşımaktır. Bu ilkenin ışığı altında;
Kanun ve yönetmelikler ile mevzuatlara uygun plan proje yapımının sağlanarak şehrimize depreme dayanıklı, kaliteli
ve modern binalar kazandırmak.
Şehrimizi standartların üzerine taşıyarak 'örnek şehir' olması yolunda her türlü yeniliğe açmak.
Çalışmaya başladığımız ilk günden itibaren Elazığ şehri ve hemşerilerimiz için düşündüğümüz Elazığ'ı hayata
geçirmek amacıyla personelimizle beraber kendimize belirlediğimiz şu misyonlarla birlikte son güne kadar çalışmaya
devam edeceğiz;
İlkeleri doğrultusunda şehrimize; yapı ve fiziki mekân ölçeğinde kaliteli, modern bir görünüm kazandırarak verimli,
etkin, yeniliklere açık olmak.
Öncü modern görünümlü ve tarihi değerlerin ışığı altında geleceği tasarlamak.
Aktif, verimli, süratli ve kaliteli hizmet vererek halkımızdan beklediğimiz özgüveni kazanmak.
Rasyonel çözümlerle, halkın sorunlarını ortadan kaldırmak ve şeffaf bir Müdürlük olmak.

l-GENEL BİLGİLER
(A-Misyonumuz)
Kanun ve yönetmelikler ile mevzuatlara uygun plan proje yapımının sağlanarak şehrimize depreme dayanıklı,
kaliteli ve modern binalar kazandırmak, teknik ve sosyal alt yapısı tamamlanmış, gecekondusuz, yaşanabilir mekânlar
oluşturarak şehrimizi tarihi ve doğal güzellikleri ile birlikte olgunlaştırmak ve bu amaçla projeler üretmek. Şehrimizi
standartların üzerine taşıyarak, 'örnek şehir' olması yolunda her türlü yeniliğe açmak. Var olan doğal kaynakların, doğal
güzelliklerin ve tarihi değerlerin ışığı altında geçmiş ve geleceği bugünde birleştirmektir.

(Vizyonumuz)
Kanun ve yönetmelikler ile mevzuatlara uygun plan proje yapımının sağlanarak şehrimize depreme dayanıklı, kaliteli
ve modern binalar kazandırmak.
Teknik ve sosyal alt yapısı tamamlanmış, gecekondusuz, yaşanabilir mekânlar oluşturarak şehrimizi tarihi ve doğal
güzellikleri ile birlikte olgunlaştırmak ve bu amaçla projeler üretmek.
Var olan doğal kaynakların, doğal güzelliklerin ve tarihi değerlerin ışığı altında geçmiş ve geleceği bugünde
birleştirmek.
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Belediyemiz sınırları içinde bulunan yerleşme alanlarındaki yapılaşmaların denetiminde imar planları, imar
kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Fen, Sağlık ve çevre koşullarına uygun sağlıklı ve güvenli bir şekilde
teşekkülünü sağlamak amacıyla, Müdürlüğümüz Norm kadro esaslarına uygun olarak 2007 yılı Eylül ayında Elazığ
Belediye Meclisi kararınca kurulmuştur.

C-İdareye İlişkin Bilgiler:
Müdürlük, Müdürlüğe Bağlı Alt Birimler ve Görevleri
Madde 8- Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

2008 FAALİYET RAPORU

B-Yetki Görev ve Sorumluluklar :

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
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2-Örgüt Yapısı :
a- Başkan
b- Başkan Yardımcısı
c- Müdür
d- Müdür Yrd.
e- Servis Sorumlusu
f- Personel

Belediye
Başkanı
Belediye Başkan
Yardımcısı

a-Yapı Kontrol Müdürlüğünü Belediye Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
b-Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup, müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
c-Müdürlük içi yönergeler yayınlar, belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirir.
d-Müdürlüğün tahakkuk amiri, personelin birinci sicil ve tezkiye amiridir. Rusul ve esasları kapsar.
e-Diğer müdürlüklerle koordinasyonu sağlar, yasalar çerçevesinde verilen her türlü ek görevi yapar.
f-Müdürlüğün standartları yakalayabilmesi için gerekli çalışmayı ve gayreti gösterir.
g-Müdürlük personelinin verimini arttırmak için gerekli motivasyonu sağlar.

Yapı Kontrol
Müdürü

Yapı Kontrol Müdür
Yardımcısı

Madde 9- Büro Şeflerinin Görev, yetki ve sorumlulukları
a-Müdür tarafından verilen tüm görevleri müdür adına yürütür.
b-Mıntıka mühendisleri ve büro memurlarının görevlerini denetler ve aralarında koordinasyonu sağlar.
c-Üst makamlara yazılan yazılarla günlük işlerin seyrini takip eder.
d-Müdürün verdiği görevleri eksiksiz ve zamanında yapmakla yükümlüdür.
e-Büroda işleri organize eder. Personeli denetler. Görev bölümü yapar. Aksaklıkları müdüre bildirir.
f-.Müdür adına tüm resmi evrakı alır, havalesini ve çıkışını yapar.
g- Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları defterlere işleyerek incelemeye hazır bulundurur.
Madde 10- Mıntıka Mühendisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları;
a-Müdür veya büro şefinin verdiği görevleri yasalar çerçevesinde tam ve zamanında yapar.
b-Sorumluluk alanındaki rutin kontrollerini ve kaçak yapılaşma ve şikayet konusunda gerekli işlemleri yapar.
c-Gerektiği taktirde yapı tatil tutanağını tutar ve buna bağlı mühür, mühür zaptı işlemini yapıp Encümene sevk
işlemini gerçekleştirir.
d-İskan işlemi için yerinde kontrol yapar, kaçak inşaatların 3194 sayılı yasa gereği işlemlerini yapar.
e-Yapı Denetim Kanunu doğrultusunda inşaatların ve yapı denetim firmalarının işlemlerini kontrol eder.
f-Hafta sonu ve bayram nöbetlerini tutar.

İnşaat Kontrol
Servisi

Laboratuar
Servisi

İskân Servisi

Demir
Donatı
Servisi

Yapı
Kontrol
Kalemi

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynakları :
Son bilgi ve teknoloji kaynağı olarak müdürlüğümüzde 9 adet bilgisayar, 6 adet yazıcı, 7 adet dahili telefonla
laboratuar araç ve gereçleri ile hizmet verilmektedir.

4-İnsan Kaynakları :
Müdürlüğümüz bünyesinde 1 Müdür, 1 Müdür Yrd. 2 Servis Sorumlusu, 6 çalışanı olmak üzere toplam 10
personel görev yapmaktadır.

Madde 11- Memurların Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Müdür
(İnşaat Mühendisi)

a)Müdür veya büro şefinin verdiği görevleri yasalar çerçevesine tam ve zamanında yaparlar.
Madde 12- İşçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
a)Müdür veya büro şefinin verdiği görevleri yasalar çerçevesine tam ve zamanında yaparlar.
b)Yıkım işlemi ve mıntıka kontrolleri sırasındaki müdahalelerde görev alır.

Müdür Yardımc ısı
(İnşaat Mühendisi)

1-Fiziksel Yapısı :
Müdürlüğümüz Olgunlar Mahallesi Sebze Hali yanı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü binasında 1 müdür, 1
Müdür Yrd. 2 servis sorumlusu 7 personel görev yapmakta olup, 3 servis odası ve 1 laboratuar olmak üzere toplam 4
oda da hizmet vermektedir.
İnşaat
Mühendisi
(1)

255

256

Jeoloji
Mühendisi
(0)

Makine
Mühendisi
(1)

İnşaat
Teknikeri
(1)

Harita
Teknikeri
(1)

Memur
(0)

Kadrolu
İşçi
(4)

Müdürlüğümüz bir yıllık süre içerisinde; (2008)
1- Şehrimizde yapılan inşaatlar, hafta sonları da dahil olmak üzere inşaat kontrol ekiplerimiz tarafından
sürekli denetlenmektedir. İmara aykırılık arz eden her türlü yapıya gerekli işlemler yapılmaktadır.
Bu süreç içerisinde şehrimizin görünümünü bozan ve tehlike arz eden 13 adet mail-i inhidam durumundaki
yapının tespiti yapılarak, konuların görüşülmesi için

Belediye encümenimize gönderilmiştir.Belediye

Encümenimizce alınan kararlar doğrultusunda 13 adet binanın yıkımı gerçekleştirilmiştir. İmar kirliliklerinin ortadan
kaldırılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

2008 FAALİYET RAPORU

5-Sunulan Hizmetler :
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Bu çalışmaların yanı sıra ekiplerimize gelen 124 adet şikâyet dilekçesi için çalışmalar yapılmış ve şikâyet
konuları giderilmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu yıl içerisinde 208 adet bina inşaatı kontrol edilmiştir.
Temel kazığı çakılan 253 adet inşaatın temel vizeler yapılmış, 1492 adet katın tabliye demir kontrolleri
gerçekleştirilmiştir.
2Şehrimizde yapılacak olan inşaatların tasdik edilen projelerine uygun olarak Yapı Ruhsatı
verilmektedir. Ayrıca Yapı Ruhsatı ve eklerine ( proje vb..) uygun yapılıp yapılmadığı mahallinde kontrol edilen
binaların, projeye uygun yapılanlarına da Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmektedir. Mahallinde yapılan kontrol
neticesinde, Yapı Ruhsatı ve eklerine uygun olarak yapıldığı tespit edilen 332 adet inşaata Yapı Kullanma İzin
Belgesi verilmiştir

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:
Birim müdürümüzün Belediye başkanının dan almış olduğu yetki ile belediye meclisimizin
belirlediği,müdürlüğümüz yönetmeliğinde bulunan maddeleri en iyi şekilde uygulayıp,5018 sayılı kanunda belirtilen
yasalara göre iş ve işlemlerimizi gerçekleştirmiş ayrıca belediyemiz bünyesinde kurulan iç denetçiler tarafından
yaptığımız faaliyetler incelenip Sayıştay denetçisine hazır hale getirilmiştir.

ll-AMAÇ ve HEDEFLER :
A- Müdürlüğümüzün Amaç ve Hedefleri:
Öncü ve örnek belediyecilik anlayışıyla şeffaf ve kararlı çalışmayla herkesin bir Elazığlı olmak için can attığı lider
bir belediyeye sahip olmak, Belediyemizin prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanının
belirleyeceği esaslar çerçevesinde,
Şehrimizde yapılan binaların deprem ve yönetmeliklerine uygun şekilde inşa edilmesi ve halkımızın ferah ve huzur
içinde yaşamalarını hedeflemektedir.
Bu hizmetleri gerçekleştirebilmek için 70 adet teknik personeli Müdürlük bünyesinde bulundurmak
Mesleğinde deneyimli uzman ve kalifiye elemanlar ile bu görevi gerçekleştirmek
20 adet teknik eleman ile laboratuar işlemlerini gerçekleştirmek, 30 adet teknik eleman ile inşaat kontrol, kaçak
yapılaşma ile mücadele işlemlerini gerçekleştirmek, 20 teknik eleman ile de ruhsatı kesilmiş inşaatların
yönetmenliklere uygun olarak denetimlerini gerçekleştirmek.

3- 2. derece deprem bölgesinde bulunan şehrimizde; yapıları daha kaliteli ve depreme dayanıklı hale

işlemleri gerçekleştirebilmek için hizmet aracı alımı yapılacaktır
6 adet hizmet aracı kiralanması işi İhale usulü ile alınmış olup, Müdürlüğümüz servislerinde kullanılmaktadır.

getirmek için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine de hitap edebilecek olan Türkiye'de sadece birkaç ilde bulunan
Yapı Kalite Kontrol Laboratuarımız çalışmalarına devam etmektedir.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

İstenildiği takdirde, mevcut binalardan Dijital Test Çekiciyle beton dayanımını tespit edilebilmekte, demir

Yapı Denetimini kaliteli ve verimli bir şekilde yapmak, Yapı hizmet kalitesini iyileştirmek ve daha iyi
platformlara taşıyarak halkımızın güvenini kazanmak ve dürüst olmak temel politikalarımız ve önceliklerimiz
arasındadır.

donatı tespit cihazı ile de donatı sayısı ve çap tespiti yapılabilmektedir.
Betonda kullanılan agregaların fiziksel deneyleri ile taze betondaki hava miktarı deneyi- slump deneyiyoğunluk deneyi vb. deneyler de laboratuvar ortamında yapılabilmekte ve beton karışım oranları tespit
edilebilmektedir.
Yeni yapılan binalarda beton döküm aşamasında temelden ve bütün kat tabliyelerinden alınan numuneler,
kür (bakım) şartları laboratuvar ortamında 7 ve 28 günlük bekleme süreleri dolduktan sonra pres makinesinde
kırılarak beton dayanımı sonuçları rapor halinde verilebilmektedir. Yapılan bu çalışmalar neticesinde
laboratuvarımız bölgede önemli bir eksikliği gidermektedir.
İnşaatlardan alınan numuneler laboratuarımız da incelenerek raporları tutulmakta olup, inşaat sahipleri ve
vatandaşlar yaptıkları binalar hakkında bilgilendirilmektedirler.
Laboratuar ekibi tarafından 2008 yılı içerisinde mahallinde 1492 adet bina tabliyesinin beton kontrolü
yapılmıştır. Küp numune sonucu olumsuz çıkan tabliyelerin beton sınıfları dijital test çekici kullanılarak yada
betondan karot alınarak dayanımları tekrar test edilmiştir.
Beton santralleri ile temasa geçilerek üretilen betonda meydana gelen aksaklıkların ve bu aksaklıkların
nedeninin belirlenmesi ve giderilmesi için çalışma yapılmıştır.
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A - Mali Bilgiler
1 - Bütçe Uygulama Sonuçları
İdare Adı

ELAZIĞ BELEDİYESİ

Harcama Birimi Adı

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Gerçekleşme

Tah min

Ekonomik Kodlar (1.Düzey)
2007

2008

2009

2010

2011

01-Personel Giderleri

33.080.93

127.520.42

237.000.00

239.844.00

242.722.13

02-SGK Devlet Primi Giderleri

3.674.77

14.271.28

23.000.00

23.276.00

23.555.31

03-Mal ve Hizmet Alım Gid erleri

16.311.65

1.292.836.97

1.777.000

1.798.324.00

1.819.903.89

0.00

04-Faiz Giderleri

0.00

0.00

0.00

0.00

30.000.00

30.360.00

30.724.32

15.000.00
0.00
0.00
0.00

15.180.00
0.00
0.00
0.00

15.362.16
0.00
0.00
0.00

5.282.55
0.00

12.567.20
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Genel Toplam

58.349.90

1.447.195.87

2.082.000.00

2.106.984.00

2.132.267.81

Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam

139.500.00
0.00
0.00
0.00

2.130.200.00
0.00
0.00
0.00

2.082.000.00
0.00
0.00
0.00

2.106.984.00
0.00
0.00
0.00

2.132.267.81
0.00
0.00
0.00

139.500.00

2.130.200.00

2.082.000.00

2.106.984.00

2.132.267.81

05-Cari Transferler
06-Sermaye Giderleri
07-Sermaye Transferi
08-Borç Verme
Bütçe Ödeneği Toplamı
Transfer Edilecek Ödenekler
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III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
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2-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
(1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.
(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları
durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir
çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma
işlemleri yapılmaz.
(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir
tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

IV-KURUMSAL KABİLYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
Belediye Başkanlığı, çalışma ortamı olarak yeterli donanım ve teçhizata sahiptir. Yeterli bilgi ve beceriye sahip
elemanları mevcut olup, personel sıkıntısı bulunmamaktadır.

B- Zayıflıklar
Yapı Kontrol Müdürlüğü olarak zayıf noktamız bulunmamaktadır.

C- Değerlendirme
Belediye Başkanlığı gerek personel yönünden gerekse kullanmış olduğu teknolojik malzemeler yönünden
gerekli bilgi ve tecrübeye sahip bir şekilde, Belediyemizin her türlü iş, işlem ve faaliyetlerini gerekli titizlik ve
hassasiyette, her türlü özveriyle, kanunlar çerçevesinde hiçbir aksaklığa meydan verilmeden, görevi üst düzeyde yapma
gayreti içerisinde bulunmaktadır.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

2-Temel Mali tablolara İlişkin Açıklamalar:

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

Müdürlüğümüz bütçesine faaliyet dönemi içerisinde Mali yıl ödeneği olarak 2.130.200,00 TL ödenek
konulmuş olup, araç kiralanması, memur yemek, dijital ölçüm aletleri ve kırtasiye alımı işleri Müdürlüğümüz
tarafından yapılmış olup, yıl içerisinde 1.447.195,87 TL'si harcanmış, geri kalan 683.004,13 TL'lik ödenek iptal
edilmiştir.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali
kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip
olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki
hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığımı beyan ederim.

3-Mali Denetim Sonuçları :
Müdürlüğümüz yıl içerisinde yapmış olduğu ödeme evraklarını ve taşınır mal işlem fişlerini uygun bir
şekilde dosyalaması yapılmış ve herhangi bir denetlemede hazır bir şekilde sunulacaktır.

B-PERFORMANS BİLGİLERİ:
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
İMZA

Müdürlüğümüz 2008 yılı içerisinde 1483 adet evrakın kaydı yapılmış, 332 adet iskan raporu
düzenlenmiş, 124 adet şikayet dilekçesi gelmiş bunlardan 13 adet mail-i inhidam raporu düzenlenerek yıkımı

H.Reşit POLAT
Yapı Kontrol Müdür V.

yapılmış, 1492 adet bina tabliyesinin beton kontrolü yapılmış Temel kazığı çakılan 253 adet inşaatın temel vizeler
yapılmış, 1492 adet katın tabliye demir kontrolleri gerçekleştirilmiş, Mali yılı içinde 48 adet ödeme evrakı
düzenlemiştir.
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