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İÇME SUYU HAT VANA DEĞİŞİMİ.

5)İÇME SUYU HATTI YAPILMASI: 12.000 METRE
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6)KANALİ)ASYON HATTI YAPILMASI: 7,000 METRE
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7)YAĞMURLAMA HATTI YAPILMASI: 3000 METRE
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İLLER BANKASI ARACILIĞI İLE DÜNYA BANKASINDA SAĞLANAN KREDİ İLE ŞEHRİMİ)İN İÇME
SUYU HATTI YAPIM İŞİNE AİT
YILINDA 65.425,20 METRE HAT YENİLENMESİ
YAPILMIŞTIR VE YENİ DEPO YAPIMI ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR.
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İÇME SUYU ŞEBEKELERİNDE KULALNILMAK Ü)ERE TON SIVI KLOR VE ADET OTOMATİK
KLOR DO)AJ POMPASI ALINARAK DEPO VE KUYULARIN BAKIMLARI YAPILDI.ÖKSE
MEVKİSİNDE SU İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN YEDEK KUYU AÇILDI.

Ö)BAĞ -2- , NOLU, ÖKSE NOLU, SELAFUR 2- NOLU VE YANAN MOTORLAR TAMİR
EDİLDİ. MERKE)
LİK DEPOYA KOMPON)ASYON PANOSU YENİLENDİ.

KIRŞEHİR
61

BELEDİYESİ

2014

YILI

FAALİYET

RAPORU

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YILI İŞYERİ AÇMA G“M RUH“ATLARI KONTROLLERİ
Çeşitli Ala larda Faaliyet Göstere İşyerleri e )a ıta Müdürlüğü ü Tale i Doğrultusu da
Topla
Adet Ye i Açıl ak İste e İşyerleri e Ko troller Yapıl ış İzi ler Veril iştir.
Ma tı, Lavaş, Gözle e Evi
olarak çalıştırıl ak iste e

adet İş Yeri e Ruhsat İz i veril iştir.

Pasta, Tatlı, Do dur a, Şekerle e İ alatı
olarak çalıştırıl ak iste e

adet İş Yerie Ruhsat İz i veril iştir.

Etli Pide, Lah a u Fırı ı
olarak çalıştırıl ak iste e

adet İş Yeri e Ruhsat İz i veril iştir.

Ek ek Fırı ı
olarak çalıştırıl ak iste e

adet İş Yeri e Ruhsat İz i veril iştir

Yemek Üretimi
olarak çalıştırılmak istenen 3 adet İş Yerine Ruhsat İzni verilmiştir.
İlaçlama Bürosu
olarak çalıştırılmak istenen 2 adet İş Yerine Ruhsat İzni verilmiştir.
Oto ve Halı Yıkama
olarak çalıştırılmak istenen 3 adet İş Yerine Ruhsat İzni verilmiştir.,
LPG İstassyonu
olarak çalıştırılmak istenen 1 adet İş Yerine Ruhsat İzni verilmiştir.

Mobilya PVC İmalatı
olarak çalıştırılmak istenen 1 adet İş Yerine Ruhsat İzni verilmiştir,
Oto Kaporta ve Boya
olarak çalıştırılmak istenen 1 adet İş Yerine Ruhsat İzni verilmiştir.
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HAFRİYAT DENETİMİ
Belediyemiz mücavir alanları içerisinde Karıncalı Bölgesi
ve Boztepe Yolu üzerinde bulunan 2 adet serbest bunun yanında
Kılıçözü Sanayi Sitesinde izinler dahilinde döküm yaptırdığımız
toplam 3 adet saha mevcuttur.
2014 Yılı içerisinde mevcut sahalara ortalama 180.000
metreküp hafriyat dökülmüştür.
2014 yılı Temmuz ayından itibaren yapılan düzenli yol
denetimlerinde 40 adet Hafriyat Taşıma Ruhsatı olmadan çalışan
araç tespit edilmiş ve ruhsatlandırılmıştır.
Bununla beraber 2015 yılında bu çalışmalara ivme
kazandırılarak bu sayının 100 e ulaşmasını hedeflemekteyiz.
2015 yılında Kırşehir ili sınırları içersinde yaşanan Hafriyat
sorunları hazırladığımız “Eylem Planı” doğrultusunda köklü
çözümlere ulaştıracağız.

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT ve YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETİM ve EYLEM PLANI
1. Hafriyat Toprağı, İ şaat Ve Yıkı tı Atıkları ı Ko trolü
Kazı ve i şaat faaliyetleri de kay akla a ak ola
atıkları yö eti i de, . .
tarihi de yürürlüğe gir iş ola Hafriyat Toprağı, İ şaat ve
Yıkı tı Atıkları ı Ko trolü Yö et eliği hükü leri e uyula aktır. Bu a göre;
•
•

Hafriyat izin belgesi alı

•

İ şaat aşa ası da oluşa ak hafriyat artığı alze e i i şaat ala ı da dolgu içi arazi
düze le esi de kulla ıl ası a ö elik verile ektir.

•

İ şaat aşa ası da oluşa ak ve arazi düze le esi de kulla ıla aya ak itelikteki hafriyat
alze esi ile kırık eto , tuğla, kire it, sera ik v .gi i i şaat atıkları, taşı a ruhsatı ola
araçlarla Kırşehir Belediyesi Te izlik İşleri Müdürlüğü ü gösterdiği ala lara taşı arak
bertaraf edilmesi zorunludur.

•

Dökü iz i verile sahaları dışı a, kaçak hafriyat dökü ü yapa kişi veya kuruluşlara
sayılı Ka ahatler Ka u u u
/
addesi e göre uygula a ezai işle i öde ekle
yükü lüdürler.
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GERİ DÖNÜŞÜM

Belediye iz ü yesi de yürüt ekte olduğu uz Geri Dö üşü
Toplam 16.264 ko uta ulaşıl aktadır.

faaliyetleri izde hafta ı

Ayrı a ulaşıla ko ut sayısı ı arttır ak içi çalış aları ız deva
PA)ARTE“İ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTE“İ
TOPLAM
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AMBALAJ ATIKLARI
Ulaşılan
toplanmaktadır.

konutlardan

günlük

ortalama

1500

kg

ambalaj

atığı

Bunların yanında şehir genelinde bulunan resmi kurumlar ve diğer
işletmeler ayrıca talepler üzerine alınmakta olup, günlük ortalama 500 kg ambalaj
atığı da bu faaliyetlerden toplanmaktadır.

ATIK YAĞLAR
Ulaşılan 16.264 konuta atık yağ bidonu dağıtılmıştır. Dağıtılan Atık Yağ
Bidonları dolduğunda alınarak yeni bidonlar verilmektedir.

Ortalama 400 kg atık yağ toplanmış ve toplanan bu yağlar şantiyemizde
bulunan atık yağ tankında depolanmaktadır.

Belediye iz sı ırları
içerisi de ulu a
alanlarda vardiya
siste i ile ölgeleri
te izliği ve çöpleri
topla a işle i
gerçekleş ektedir.

• 05.00- . arası ütü
adde ve sokakları
temizlenmesi
kişi
• 15.00- . arası tü
adde ve sokakları
yeniden temizlenmesi
kişi
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. ’da iti are araç ile şehir ge eli de ki poşet
ölgeleri i topla ası ve çöp kareleri i ilaçla ası
. ’da iti are şehir ge eli de ki yer altı ko tey ırları
ve galva izli ko tey ırları te izle esi ve oşaltıl ası
Gü içi de üyük ve küçük araç ile ko tey ır ve yer altı
ko tey ırları ı te izle esi ve oşaltıl ası

15 kişilik ekip ile 14 mahallemizin sırayla
mıntıka temizliğinin yapılması

KIRŞEHİR
66

BELEDİYESİ

2014

YILI

FAALİYET

RAPORU

* Azura ve kaldırım üstü süpürge araçları ile şehir
merkezinin temizlenmesi
*1 kepçe ve 1 damperli araç ile şehir genelinde ki
kepçelik çöp alanlarının temizlenmesi

* Azura ve kaldırım üstü süpürge araçları ile şehir
merkezinin temizlenmesi
*1 kepçe ve 1 damperli araç ile şehir genelinde ki
kepçelik çöp alanlarının temizlenmesi

ATIK “U ARITMA TE“İ“İ
%

Müdürlüğü üze ağlı ulu a Atık “u Arıt a Tesisi de gü lük gire
ora da arıtılarak çık aktadır.

.

etreküp su

“öz ko usu tesise gire
.
etreküp suda ortala a to katı atık çık akla era er,
ortala a gü lük to iyokatı attif ça ur çık aktadır.
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KATI ATIK
DÜ)ENLİ DEPOLAMA TE“İ“İ
18/12/2009 tarihinde 3.898.000 TL bedelle 160.000 üfusu çöp hiz eti i karşılaya ile ek
şekilde ihalesi yapıla Katı Atık Düze li Depola a Tesisi
/ /
tarihi de işlet eye
alı ıştır.

Tesis, güve lik i ası, Atık Ka ul Merkezi, İdari Bi a, “u Deposu, Trafo ve Je eratör Bi ası,
Ta ir Bakı Atölyesi, “ızı tı “uyu Havuzu ve
i LOT’ ta oluşa iri ler ulu aktadır.
Gü lük ortala a
To evsel atık gele tesiste düze li depola a yö te i ile depola a
u atıklar ko paktör ile sıkıştırılıp, gü lük örtü ta akası ile örtülerek ertaraf edil ektedir.
KATI ATIK TESİSİNE GİREN ATIK MİKTARI
2013 YILI
OCAK

3.527 TON

3.755 TON

SUBAT

3.194 TON

3.419 TON

MART

3.577 TON

4.183 TON

NİSAN

3.494 TON

3.599 TON

MAYIS

3.817 TON

3.647 TON

HAZİRAN

3.890 TON

3.830 TON

TEMMUZ

3.996 TON

3.892 TON

AĞUSTOS

4.016 TON

4.370 TON

EYLÜL

4.158 TON

4.159 TON

EKİM

4.001 TON

4.336 TON

KASIM

3.716 TON

4.233 TON

ARALIK

3.742 TON

4.227 TON
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AYLARA GÖRE TOPLANAN ATIK MİKTARI

Ton

Kırşehir Belediyesi, Eskiye ve Kulla ıl aya Çöp Kovaları ı Değiştiriyor.
Belediye Ayrı a, Halkı Te izlik Ko usu da Bili çle diril esi A a ıyla Afiş
Çalış ası Yapılıyor.
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Kırşehir’e yeni konteynerler
Kırşehir Belediyesi tarafından ilimizin muhtelif yerlerine
çöp konteynerleri yerleştiriliyor.
Kırşehir Belediyesi’nin Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı
ekipler, yeni alınan çöp konteynerlerini belirlenen alanlara
yerleştirmeye başladı. Yapılan çalışma kapsamında daha
temiz bir Kırşehir hedefleniyor.
Geçtiğimiz sene yaklaşık 3,5 metreküp kapasiteli çöp
konteynerlerinin 2 metreküpü yeraltına saklanırken 1,5
metreküplük kısmı ise yer üstünde olacak şekilde monte
edilmesi ile şehrimiz temizlik adına rahat bir nefes almıştı.
Kırşehir Belediyesi tarafından temizliğe bu denli önem
verilmesi kamuoyunda takdir toplarken Başkan Bahçeci
ise ‘Kırşehirimizin temiz bir görüntüye sahip olması için
temizlik ve çöp konusunda Kırşehir Belediyesi olarak
birçok çalışma yürüttük. Umarız ki Kırşehirli
hemşehrilerimiz de bu çalışmalarımızdan memnun kalırlar.
Çöp konteynerlerinin yerleştirilmesinin yanı sıra eskiyen
çöp konteynerlerini ve kovalarını da yenilemeye devam
ediyoruz. Bu çalışmanın sonucunda Kırşehir’de
yenilenmemiş çöp konteyneri ve kovası kalmayacaktır”
dedi.

KIRŞEHİRLİLER,
TEMİZ ÇEVRE
İÇİN YÜRÜDÜ

Dünya Çevre
Günü etkinlikleri
çerçevesinde
Kırşehir'de,
protokol üyeleri,
öğrenciler ve
vatandaşlar
yürüyüş yaptı.
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VETE‘İNE‘ MÜDÜ‘LÜĞÜ

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler
şöyledir.

ÇEVRE VE TOPLUM SAĞLIĞI BİRİMİ

2013 yılı Aralık ayından 2014 Ocak ayına kadar belirlenen 250 larva alanlarında Mart
ayından başlanılarak her 15 günde bir olmak koşulu ile larva mücadelesi yapılmıştır.
Kırşehir İl Merkezine yakın olan Özbağ Kasabasında da larva mücadelesi yapılmıştır.
Larva mücadelesine erken bir zamanda başlanılarak yaz aylarında sivrisinek
karasinek oluşumunun erkenden önüne geçilmiş olup bu sayede yaz aylarında halkımızın
rahat bir yaz ayı geçirmesi sağlanılmıştır.
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Mart ayından Mayıs ayına kadar devam eden larva ilaçlamasının ardından Mayıs ayından
itibaren havaların ısınması ile birlikte sabah erken saatler, akşam ise havanın serinlemesi ile
birlikte 3 araç ile tüm şehir merkezinde ULV cihazlarıyla sivrisinek karasinek ilaçlamasına
çıkılmıştır.
Bu ilaçlamaların yanında şehrin katı atık alanı belirlenen periyotlarda sivrisinek
karasinek mücadelesi yapılmıştır. Katı atık toplama alanının ıslahı ile bu bölgede
çalışmalarımız bitmiş olup katı atık depolama alanında ilaçlama çalışmaları yapılmıştır.
Sisleme, taral, el pompaları ve çöplüğün belirli kısımlarına karasinek ilacı bırakılarak
mücadele yöntemleri uygulanmıştır

Yaz aylarında halkımızın daha rahat bir ortamda yürüyüş, piknik ve dinlenme
yapmalarını sağlamak amacıyla başta Güzler Parkı olmak üzere tüm park ve bahçelik
alanlarda kene ilaçlaması yapılmış olup. Yaz aylarında kene vakası yaşanmadan atlatılmıştır.

Vatandaşlarımızın talepleri üzerine kendi apartman, daire, bahçe, garaj ve bodrum
katlarının haşere ilaçlamaları yapılmıştır.
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SOKAK HAYVANLARI REHABİLİTE VE
BARINAK BİRİMİ

2014 yılı içerisinde sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde 500 hayvan
kısırlaştırılmış, aşılanmış ve rehabilite edilerek alındıkları ortama bırakılmıştır.
Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde 2014 yılı içerisinde 200 sahipsiz sokak
köpeği sahiplendirilmesi yapılmıştır.
2014 yılı içerisinde 1450 doz kuduz aşısı uygulanmıştır.
2014 yılında 2900 sokak hayvanı yakalanmış gerekli tedavi ve bakım işlemleri yapılarak
alındıkları ortama tekrar bırakılmıştır.
17.09.2012 tarihinde barınakta Kedi Evi faaliyete girmiş ve 2014 yılında 185 adet kedi bu
yıl içerisinde barınaktan faydalanmıştır.

HAYVANSAL GIDA MADDELERİ

.

BİRİMİ
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
DENETLEME BİRİMİ

Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak her ay rutin olarak Zabıta Müdürlüğü ve diğer ilgili
kuruluşlarla ortaklaşa olarak gıda denetimine çıkılmıştır. Bu bağlamda halkımızın güvenli bir
şekilde gıda maddelerini tüketmeleri sağlanmıştır.

YAPILAN DİĞER FAALİYETLER

Kırşehir
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görev ve yetki alanlarına
girmekte olan 2014 yılı faaliyetleri aşağıdaki gibidir.
2014 Yılı Faaliyetleri
1. Bir yıl içerisinde gelen ihbar sayıları toplamı.
2. Bir yıl içerisinde toplanan hayvan sayısı.
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3. Bir yıl içerisinde yapılan kısırlaştırma sayısı.
4.Müdürlüğümüze Vatandaşlar tarafından getirilen toplam hayvan sayısı.
5. Bir yıl içerisinde yapılan Sahiplendirme sayısı.
6. Bir yıl içerisinde alındıkları ortama bırakılan toplam hayvan sayısı.
7. Kedi Evi faaliyeti.
8. Bir yıllık diğer faaliyetler.

. Bir yıl oyu a gele ih ar sayıları topla ı.
Vete i e işle i Müdü lüğü e i yıl oyu a topla

adet ih a da ulu ul uştur.

. Bir yıl oyu a topla a hayva sayısı.
Müdürlüğümüz ekipleri yapılan ihbarlar ve rutin kontrolleri ile Şehir genelinden bir yıl
boyunca toplam 2970 sokak köpeği toplamıştır. Bu hayvanların 1750 tanesi yavru köpekten
oluşmaktadır.
Müdürlüğümüz bu hayvanların genel bakım ve sağlık kontrollerini yapmakta aynı
zamanda hasta olan hayvanların tedavilerini gerçekleştirmektedir.
Vatandaşlarımızın Sahipli hayvan edinmek istemeleri halinde öncelikle yavru
köpekleri sahiplenmeleri tavsiye edilmektedir.

.Bir yıl oyu a yapıla kısırlaştır a sayısı.
Bir yıl boyunca toplam 503 tane sokak hayvanı kısırlaştırma işlemi gerçekleşmiştir. Bu
sokak hayvanlarının 225 tanesi dişi köpek, 278 tanesi erkek köpekten oluşmaktadır.
Müdürlüğümüze gelen sokak köpekleri rutin kontrollerinden sonra sağlıklı görülen hayvanlar
kısırlaştırılmaktadır. Kısırlaştırma işleminden sonra hayvanlar rehabilite edilerek sağlıklı hale
gelmeleri Müdürlüğümüzce takip edilmektedir. Ayrıca kısırlaştırılan hayvanlara Kuduz aşısı,
parazit iğnesi, gerekli görüldüğü takdir de tedavisi için Antibiyotik ihtiva eden ilaçlar
uygulanmaktadır.

.Müdürlüğü üze Vata daşlar tarafı da getirile topla
sayısı.

hayva

Müdürlüğümüz açıldığı günden itibaren Vatandaşlarımız tarafından yoğun bir ilgi
görmekte, sokakta bulduğu veya hasta olan sokak köpeklerini Müdürlüğümüze kendileri
getirmektedir. Bir yıl içerisinde vatandaşlarımızın Veteriner İşleri Müdürlüğe teslim etmiş
olduğu toplam 493 hayvan olup bunların 325 tanesi yavru köpektir.
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. Bir yıl içerisi de yapıla Sahiple dir e sayısı.
Bir yıl içerisinde toplam 200 sokak köpeği sahiplendirilmiştir.
Verilen sokak köpeklerinin sağlık kontrolleri yapılarak gerekli olan tüm aşılarım tam bir
şekilde Sağlık ve Aşı Karneleri ile birlikte vatandaşlarımıza sahiplendirilmiştir.

. Bir yıl içerisi de alı dıkları orta a ırakıla topla

hayva sayısı.

Müdürlüğümüzde kısırlaştırılıp rehabilite edilerek ve 6 ayını tamamlamış ,
kısırlaştırılmayacak yaşta olan hayvanların alındıkları ortama bırakılma sayısı da 1400 dir.

7. Kedi Evi faaliyeti.
Genel ihtiyaçlar ve doğan talep üzerine 17.09.2012 tarihinde Kedi Evi hizmete girmiş
ve açıldığı günden bu güne kadar 185 sokak kedisi şikayet üzerine toplanmış ve vatandaşlar
tarafından bırakılmıştır. Şu anda Kedi Evinde 2 sokak kedisi bulunmaktadır. Bir sahipsiz kedi
sahiplendirilmiştir.

. Bir Yıllık Diğer Faaliyetler.
 Müdürlük hizmet binası etrafında sadece giriş kısmında bulunan sert zemin 2014 de
Müdürlük binasının etrafının tamamı sert zemin ile kaplatılmıştır.
 2014 yılı içerisinde ağaçlandırma çalışmalarına önem verilmiş ve yeşil alan
oluşturulmuştur. Müdürlük etrafının tamamı ağaçlandırılarak yeşil alan oranı
artırılmıştır.

 Müdürlüğümüzde bulunan çeşitli ekipmanların korunması ve kış aylarında saklanması
için kapalı depo yaptırılmış buna ilaveten de araç garajı yaptırılarak araçlar koruma
altına alınmıştır.

 Sokak hayvanlarının temizliğinin ve bakımının kolay yapıla bilmesi için atıl durumda
bulunan 50 tonluk su deposu Müdürlüğe getirilip, temizlenip boyanarak kullanıma
alınmıştır.

 Sokak hayvanlarının daha iyi bakımı için açık ve kapalı alanlara su hattı çekilerek
temizliklerinin daha kolay yapılması sağlanmıştır.

 Müdürlüğümüzün içerisinde bulunan açık kulübe ve kapalı kulübeler her hafta rutin
olarak dezenfekte edilmekte olup çevre ve insan sağlığına zarar verebilecek etkiler
tamamen giderilmektedir.

 Hılla Gölü ve Ağalar konağının rutin haşere ilaçlamaları yapılmış olup ortalama her 15
günde bir haşere ilaçlamaları yapılmıştır.
 Ayrıca tüm Park ve Bahçelerde sivrisinek, karasinek ve kene ilaçlamaları da
yapılmıştır.
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 Müdürlüklere yapılan rutin ilaçlamaların bir diğeri de belediye yemekhanesi ve ekmek
fırınıdır. Bu alanlarda rutin olarak haşere, fare, karasinek ve sivrisinek mücadeleleri
yapılmış olup bu alanların ilaçlama çalışmalarına çok önem verilmiştir.

 Müdürlüğümüze çeşitli okullardan ziyaretlerde bulunulmakta ve öğrencilere hayvanlar
tanıtılarak hayvan sevgisi hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

 Mobil Kısırlaştırma faaliyetleri İlçe ve Belde Belediyelerinin Belediyemize yapmış
oldukları talepler doğrultusunda Çevre ve Orman Bakanlığı ile yapılan irtibatlar
sonucunda Müdürlüğümüze Mobil Kısırlaştırma aracı getirilerek 13.10.2014 tarihinde
İlçe ve Belde Belediyelerinde yapılmış olunan bir faaliyettir.
 Müdürlüğümüze sokak hayvanları ziyarete gelen vatandaşlarımız için ziyaretçi
otoparkını faaliyete germiş bulunmaktayız.

PERFORMANS SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME TABLOSU
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS
HEDEFİ

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

Hayva sal ve haşere
kay aklı hastalıklara
karşı ö leyi i ted ir
alarak daha sağlıklı
bir toplum meydana
getirmek

Uçku ve larva ile
ü adele edile
ahal sayısı

İlaç sarfiyatı litre/
kilogram)

Kuduz Aşısı Yapıla
Hayva Sayısı
Yakala a Başı oş
Hayva Sayısı

2014
YILI
HEDEFi

OCAKŞUBAT
MART

NİSANMAYIS
HA)İRAN

TEMMUZAĞUSTOS
EYLÜL

EKİMKASIM
ARALIK

PERFORMANS
GERÇEKLEŞME
ORANI

200 Noktada
larva ile
ü adele
edil iştir.
toplam 3330 LT
ilaçla a
yapıldı.

600 LT
İlaç
larva
Kğ
sinek
1200
adet
1500
adet

1450 %100
2900 adet
%100

Vata daş Tarafı da
Getirilen Hayvan
Sayısı
Tedavi Edilen Hayvan
Sayısı
Sahiplendirilen
Hayva Sayısı
Kısırlaştırıla ve
Rehabilite Edilen
Hayva Sayısı
Yapıla İh ar Sayısı

500
Adet

503 Adet %100

Alı dıkları Orta a
Bırakıla Hayva
Sayısı
Vata daşa Yö elik
Verilen
Bili çle dir e
Faaliyet Sayısı
Perso ele Yö elik
Verile Eğiti Sayısı
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Vata daşlara Verile
Ev Ve Süs Hayva ları
Yetiştiri iliği Sertifika
Sayısı
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YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Belediye iz e Ahie a Mahallesi İkiza ası e kii de aile yaşa
e kezi de yapıla e so
de e e ode
i yapıya sahip ikah dai esi e lilik içi
ü a aat ede çiftle i hizmetlerine
su ul uştu . Nikah dai esi fiziksel gö ü ü ü ü ya ı da çiftle e ikah akdi aşa ası da he tü lü
kolaylık sağla a ak ikah işle le i istedikle i gü e saatte ge çekleşti il ektedi .
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Belediye ek hizmet binası altı da faaliyete ta ola ak geçe ku u a şi i Bi i le de gele e
ku u
a şi i de sakla ası ge eke
ütü
ilgi e elgele elekt o ik o ta da ta a a ak
a şi le ekte e ihtiyaç duyula he tü lü ilgi e elgeye a ı da ulaşıla il ektedi .
İlgili i i
edilmektedir.

e ihtiyaç duyula ak talep edile

yılı içe isi de
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B- Performans Bilgileri

Faaliyet ve Proje Bilgileri
Me lis e E ü e topla tıla ı ile ilgili iş e işle le .
Gele

e Gide Yazıla

Ku u

içi yazış ala

e yö et elikle

Nikah akdi işle le i
Ge el A şi işle le i

PERFORMANS SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME TABLOSU
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS
HEDEFİ

PERFORMAN
S
GÖSTERGESİ

2014
YILI
HEDE
Fi

OCAK
ŞUBA
T

NİSANMAYIS
HAZİRA
N

Gelen giden
evrakların
Elektronik
ortama taşınma
oranı %

EKİMKASIM
ARALI
K

PERFORMANS
GERÇEKLEŞM
E
ORANI

EYLÜL

MART
Bilişim
teknolojilerinden
faydalanarak
kurum içi ve kurum
dışı iletişimi
geliştirmek

TEMMUZ
AĞUSTO
S

Gelen evraklar
belsis ortamına
kaydedilip
elektronik
ortamda
taranmaktadır.

%50

% 50 Hedefin
%45
gerçekleştirildi.
Gelen giden
evrakların
cevaplanma
süresi

Vatandaşların
vermiş olduğu
dilekçelerin
belediyemiz
internet
sitesinden takibi
sağlandı.

%100

İnternet
ortamında
takibini

%100
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sağlamak.

Kurum arşivinin bir
çatı altında
toplanarak arşiv
sistemini
etkinleştirmek.

Elektronik
ortama taşınan
dosya oranı %

Evrakla
rın %
30nu
taşıma
k.

Hedeflenen %30
%25
gerçekleştirildi.

Belediye Me lisi i he ay düze li i şekilde topla

Belediye E ü e i düze li topla
uygula aya geçil esi i sağla ak.

ası ı sağla ak.

ası ı sağlaya ak ka a la ı

hızlı

e etki

i şekilde

Bütü Bi i le i ilgile di e e Başka lık ta afı da e ile he tü lü yazı, e i e ge elgele i
hızlı e etki
i şekilde ko t ol ede ek e kısa za a da ilgili şu e üdü lükle i e iletil esi i
sağla ak.

Kı şehi li He şe ile ta afı da su ula Talep, dilek e şikayet dilekçele i i kısa sü e içi de ilgili
i i e ulaştı ak e za a ı da so uçla dı ıl ası ı sağla ak.

Nikahsız yaşaya çiftle içi

ikah işle i i etki

e za a ı da yü üt ek

Belediye izi Ge el e düze li i a şi e ka uştu

Me lis Topla tıla ı ı he ayı ilk Pe şe

ak.

e gü ü topla

Belediye E ü e i i he hafta e az i ke e ö ede
sağla aktadı .
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Dosyala ı gele e gide yazıla a, ta ihle e e sı ası a gö e gü lük ta zi
ilişki yazıla ı e kısa sü ede ilgili i i e gö de il esi i sağla dı.

edile ek ka a la a

Kı şehi li He şe ile ta afı da su ula talep, dilek e şikayet dilekçele i i i gü içi de ilgili
i i e ulaştı ası sağla aktadı ..

Me lis gü de i i Başka e Bi i Müdü le i ile e az gü ö ede eli leye ek Belirlenen
Gü de doğ ultusu da Meclis davetiyelerini en az 3 gü ö e hazı la ak e Belediye Başka ı a
i zaya su ak e üyele e ulaştı ıl ası ı sağla ak e topla a
e liste alı a ka a la ı uygulamaya
koymak.

He hafta düze li ola ak E ü e Gü de i i hazı la
E ü e Topla tısı a “u mak e ka a a dö üştü mek

ası ı sağlamak e Hazı la a Gü de i

Dosyala ı Gü lük ta zi edil esi i sağla ak e Gü lük Gele
ku u la a zi
etle gö de il esi sağlamak.

e Gide Yazıla ı ilgili i i e e

Dilekçele i kayıt defte i e kaydı ı gü lük yapıl ası ı sağla ak e kayda alı a
şikayetle i ilgili i i e zi
etle ulaş ası ı sağlamak.

talep e

4989 adet e ak gel iş olup, ilgili i i le e gö de il iş e ge ekli yazış ala ı yapıl ıştı .

5006 adet e ak i i

üdü lükle i e hazı la a e akla kayda alı a ak dağıtı ı yapıl ıştı .

350 adet es i yazı yazıl ış ilgili i i le e e çeşitli ku u la a gö de il işti .
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4651 adet dilekçe gel iş olup ilgili i i le e gö de ile ek işle

639 adet e ü e
yapıl ıştı .

ka a ı alı ıp, yazıla ak ilgili

14 adet Me lis otu u u yapıl ış olup,
ilgili i i le e e Valiliğe gö de il işti .
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
PLANLANAN İŞYERİ DENETLEMELERİNE AZAMİ DERECEDE UYGULARAK DENETİMLER
SAĞLANMIŞTIR.
PİDE, EKMEK VE UNLU MAMULLERİ DENETLEMELERİ

•

32 adet işyerinin denetimi periyodik olarak yapıldı. Genel temizlik,
ekmek üretimi yapan işyerleri ve çeşitli konularda 22 adet cezai
işlem yapıldı bazı işyerlerine faaliyetten men cezası uygulandı.

EKMEK FIRINLARININ DENETİMİ

•

•
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ŞEHRİMİZDE BULUNAN 12 ADAET EKMEK FIRINININ DENETİMİ
PERİYODİK OLARAK YAPILMIŞTIR.
7 ADET İŞYERİNE CEZAİ İŞLEM YAPILARAK PARA CEZASI
UYGULANMIŞTIR.
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62 ADET MARKET , 29 ADET KASAP VE ŞARKÜTERİ SATIŞI YAPAN İŞ
YERLERİNİN DENETLEMELERİ YAPILDI

106 ADET BAKKAL, 55 ADET MARKET, 32 ADET KURUYEMİŞ VE TEKEL
BAYİLERİNİN DENETLEMELERİ YAPILDI. 385 ADET CEZAİ İŞLEM
YAPILDI.
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11 ADET GÜZELLİK SALONUN 77 ADET BAY BAYAN KUAFÖRÜ
DENETLEMELERİ YAPILDI.

•
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285 adat Çay ocağı, Kahvehane ve İnternetlerin denetimi yapıldı. 35
işyerine ihtar verildi.23 Adet işyerine 2559 sayılı kanuna göre
cezalandırma yapıldı.
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35 ADET KASAP VE ŞARKÜTERİ SATIŞI YAPAN İŞ YERLERİNİN
DENETLEMELERİ YAPILDI

MEVZUATA UYMAYAN 15 ADET İŞYERLERİNE
KAPATMA UYGULAMASI YAPILDI.

İŞYERİ DENETLEMELERİ VE CAZA TAKİP SİSTEMİNDA
YAPILAN İŞLEMLER
1-) 138 ADET İŞYERİNE İHTAR VERİLMİŞ VE RUHSAT
ALMALARI İÇİN GEREKLİ SÜRE TANINMIŞTIR. VERİLEN
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SÜRELERDE RUHSATLARINI ALMAYANLAR HAKKINDA
BELEDİYE ENCÜMENİMİZCE KAPATMA KARARI
UYGULAMASI YAPILARAK, DAHA ÖNCE KAPATMA
KARARI ALINAN İŞYERİNE TEBLİGAT YAPILARAK
RUHSAT ALMALARI SAĞLANMIŞTIR.
2-) 270 ADET İŞYERİNE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA
RUHSATI VERİLMİŞTİR.
3-) 1623 ADET İŞ YERİNİN GENEL RUHSAT TARAMASI
YAPILMIŞTIR AYRINTILARI DENETLEME
RESİMLERİNDEKİ BİLGİLER GİBİDİR.
4-) 517 ADET İŞ YERİNE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN DOLAYI
DURUM TESPİT 15 ADET DİLENCİLERE İDARİ YAPTIRIM
TUTANAĞI 23 ADET İŞYERİNE POLİS VE SAĞLIK
EKİPLERİNİN TUTANAĞI DÜZENLENEREK ENCÜMENCE
CEZALANDIRILMASI SAĞLANMIŞTIR.
5-) 87 ADET İŞ YERİNE İHTARNAME VERİLDİ.
6-) 250 ADET İŞYERİNE HAFTA TATİL RUHSATI
VERİLMİŞTİR.
7-) 517 ADET ENCÜMEN CEZA TEBLİĞ YAPILDI.
8-) 267 ADET İŞYERİNİN RUHSAT KESİNLEŞMESİ
YAPILMIŞTIR.
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Vardiya Komiserliği ve 153 Alo Şikâyet:
Vardiya komiserliğimiz günün 24 saati hizmet vermekte olup 1 Komiser 1 Zabıta Memuru ve 1 Şoför olarak görev
yapmaktadır. Vardiya komiserliğimiz günün 24 saatinde Belediyemize ait şikâyet ve hizmetlere ait her türlü şikâyetleri
değerlendirerek gerekli tedbirleri almaktadır. Nöbetçi şoförlerimiz Belediyemize ait görevli personelleri görev yerlerine
sevk etmektedir.
Alo 153 Şikâyet hattımıza gelen şikâyetler kayıt altına alınarak sonuçları ilgililere bildirilmektedir.2014 yılı TemmuzAğustos-Eylül ayları içerisinde Alo 153 şikâyet hattımıza 830 adet şikâyet gelmiş ve bunların tümü değerlendirilmiştir.
247 adet dilekçeli şikâyet sonuçlandırılmıştır.
-Kabahatler kanununa göre 517 adet durum tespit tutanağı tutularak cezai işlem yapılmıştır. 23 adet polis
tutanaklarına encümence cezai işlem yapılması sağlanmıştır.
- 238 adet kaldırım işgalinden dolayı ihtarname verilmiştir.
-Temizlik,Sağlık ve çeşitli konulardan 145 adet ihtarname verilmiştir.

- Kurum içi ve kurum dışı 1010 adet gelen 1277 adet giden yazışmaları olmuştur.

KALDIRIM İŞGALLERİNİN ÖNLENMESİ İÇİN 75 ADET İŞYERİNE
İHTAR VE TEBLİĞAT VERİLDİ. İHTARA UYMAYAN ESNAFLARA
CEZAİ İŞLEM YAPILDI.
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SEYYAR SATICILARIN ÖNLENMESİ İÇİN GEREKLİ DENETİMLER YAPILARAK
ÖNLEM ALINMAKTADIR. KURALLARA UYMAYANLAR HAKKINDA 17 ADET CEZAİ
İŞLEM UYGULANMIŞTIR

ÖLÇÜ AYAR MEMURLUĞU FAALİYETLERİ
- 916 Adet ölçü ve tartı aleti tespit edilmiştir.
- 611 Adet Mükelleften beyanı alınarak kontrolü yapılmıştır.
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ŞEHRİMİZDE BULUNAN VEYA ŞEHİR DIŞINDAN GELEREK DİLENCİLİK YAPAN
DİLENCİLERLE MÜCADELE SÜRDÜRÜLMEKTE 40 ADET DİLENCİ KAYIT ALTINA
ALINARAK 7 KİŞİ HAKINDA İDARİ YAPTIRIM TUTANAĞI DÜZENLENEREK CEZAİ
İŞLEM YAPILMIŞTIR.

SİGARA DENETİMİ
-Sigara denetim ekibimiz Sağlık İl Müdürlüğü ve Emniyet İl Müdürlüğü
ekiplerince oluşturulan denetim ekibiyle günün her saatinde denetleme
yapmakta olup ayrıca sigara şikâyet hattı 213 44 34 de gelen telefon
şikâyetlerini değerlendirmektedir. 1550 adet işyeri denetimi yapılmıştır.
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