BİRLEŞMİŞ KENTLER VE YEREL YÖNETİMLER (UCLG) DÜNYA TEŞKİLATI
4. DÜNYA KONGRESİ
Üyesi olduğumuz Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Dünya Teşkilatı
tarafından 01-04 Ekim 2013 tarihlerinde Fas'ın Rabat kentinde 4. Dünya Kongresi’ne
Belediyemizi temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar SULU ve Özel Kalem
Personellerinden Derviş ARSLAN’ın 30 Eylül 2013 – 05 Ekim 2013 tarihlerinde katılımı
sağlandı.

26. AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI
23-28 Eylül 2013 tarihleri arasında düzenlenecek 26. Ahilik Haftası Kutlama
programları kapsamında yurtdışından şehrimize gelen Kazakistan’ın Türkistan şehrinden ve
Bosan Hersek’in Olovo Şehrinden gelen konuklar ağırlandı. Türkistan şehri ile Kardeşlik
protokolü imzalandı.
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ULUSLARARASI JEOTERMAL TEKNOLOJİLERİ,
EKİPMANLARI VE TERMAL TESİSLER FUARI
Almanya`nın Essen Kenti Fuar Merkezi’nde 11 - 18 Kasım 2013 tarihleri arasında
Düzenlenecek “Uluslararası Jeotermal Teknolojileri, Ekipmanları ve Termal Tesisler
Fuarı”nda Türkiye, resmi Partnerland (ortak ülke) olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’nın milli katılımıyla temsil edilecektir. Federal Almanya Çevre Bakanı Peter
Altmeier ve Kuzey Ren Westfalya Eyaleti Çevre Bakanı Johannes Remmel`in himayesinde
düzenlenen fuar, dünyanın giderek yükselen enerji kaynağı olarak kabul gören jeotermal
alanında, uluslararası bazda faaliyet gösteren üretici, yatırımcı, işletmeci ve araştırmacı gibi
en önemli kuruluş ve sektör temsilcilerini bir araya getirip, yeni potansiyeller yaratmayı
hedeflemektedir. Türkiye, Partnerland olarak bu fuarda özellikle yabancı yatırımcıların ilgi
odağı ve uzmanlar açısından vazgeçilmez bir platform olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu bağlamda Fuara katılarak Belediyemizi temsil etmek üzere Dış İlişkiler Müdür V.
İrem ÇİĞCİ,
Dış İlişkiler Personellerinden Dursun KARAHAN ve Ahmet
CEBECİOĞLU’nun 11-18 Kasım 2013 tarihlerinde görevlendirilerek katılım sağlandı.
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KALİTE YÖNETİM SİSTEM BİRİMİ
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELLERİ EĞİTİMİ
Kalite Yönetim Sistem Birimi olarak ISO:9001:2008 kalite belgesi kapsamında gerekli
çalışmalar yapılmakta ve söz konusu çalışmalar
doğrultusunda Belediyemiz birimleri tarafından yapılan
işlemlerin takibi için Müdürlüğümüz personelleri eğitim
alacaklardır.
2013 Eylül ayında TSE tarafından yapılacak olan
Kalite Yönetimi denetim hazırlıkları yapılmaya başlanmış
ve 02-06/09/2013 tarihleri arasında Kırşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Birimlerin Kalite
Yönetim Temsilcilerine TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim sistemleri hakkında Ankara
Türk Standartları Enstitü’sünden Kalite Yönetim Sistemi hakkında bir Eğitim verilmiştir. 5
gün süren eğitimlerde TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel; Dokümantasyon
ve İç Tetkik Eğitimi verilmiştir. Bu eğitim ile belediye personelimizin yaptıkları işleri K.Y.S.
Standartlara uygun yapması ön görülmüştür.
K.Y.S. İÇ DENETİM KOMİSYON GÖREVLENDİRİLMESİ
Eylül 2013 tarihinde T.S.E Kurumu tarafından yapılacak olan Kalite Yönetim Sistemi
ile ilgili “Belge Yenileme” denetimi yapılacaktır. Denetim için K.Y.S. El Kitabında ve diğer
dokümanlara uygun gerekli hazırlıklara başlanmıştır. Bu kapsamda iç denetim yapılması için
K.Y.S. İç Denetim Komisyon belirli müdürlüklerden görevliler belirlenmiştir. Farklı
birimlerden toplam 6 kişiden oluşan ekip çalışmalarına başlamıştır.

II. GÖZETİM TETKİKİ GERÇEKLEŞTİ
25/10/2013 tarihleri arasında Türk Standartları Enstitüsü’nden gelen 3 kişilik tetkik
ekibi tarafından Kırşehir Belediyesi TS EN ISO 9001:2008 Standartlarına uygunluğu
hakkında tetkik görmüştür. 31 Kalemde Belediye faaliyetleri incelenerek bu kalemlerde
Kırşehir Belediye’sinin TS EN ISO 9001:2008 Standartlarına uygun olduğu tespit edilmiştir.
29/03/20313 tarihinde alınan TS EN ISO 9001:2008 Standartları belgesinin Belediye
bünyesinde uygulamasının devamına karar verilmiştir.
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AVRUPA BİRLİĞİ PROJE BİRİMİ
KARAKURT da GERÇEKLEŞTİRİLEN MEYVE SEBZE KURUTMA TESİSİ ve ISI
MERKEZİ PROJELERİ
Meyve Sebze Kurutma Tesisi İle Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi: yine Ahiler
Kalkınma Ajansı destekli Kırşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi Ortaklığında yürütülen Meyve
Sebze Kurutma Tesisi İle Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi isimli projenin eksiklikleri
tamamlandı.
AHİLER KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMI
“Katı
Atık
Düzenleme
Depolama Alanı Bertaraf Tesisi
Sızıntı Suyu Havuzundan Atık Su
Arıtma Tesisine Kanal Hattının
Döşenmesi” projesi kabul edildi.
Projenin
amaçlarından
olan
Depolama; dünya çapında, şehirlerde oluşan katı atıkların yönetimi için en temel tekniklerden
birisidir.
Sızıntı suları, depolanan katı atıkların nem ya da su içerikleri depolama kapasitesinden
fazla olduğu zaman oluşan, oldukça kompleks atıksılardır. Bir takım fiziksel, kimyasal ve
mikrobiyal prosesler sonucu katı atıklar içerisindeki kirleticilerin ortamdaki mevcut suya

salınmalarıyla meydana gelirler.
Sızıntı suları genellikle kirlilik yükü oldukça yüksek atık sulardır ve arıtımları son derece
zordur. Bu da; organik, inorganik, ağır metal içeriğinin çeşitliliği ve deponideki katı atıkların
yaşı ve cinsine bağlıdır.

Bu suların, saha içerisinde yalıtılarak toplanmaları ve verimli şekilde arıtılmaları,
toprak ve su kaynakları üzerinde oluşturdukları potansiyel kirlilik açısından büyük önem
taşımaktadır. Bu sebeplerden dolayı projemizde; çevrenin sürdürülebilirliğinin sağlanması
için çöp sızıntı sularının çevre kirliliğine sebebiyet vermemesi için altyapının düzenlenmesi
hedeflenmiştir. Bu hedefimizde Kuşdilli Mahallesi’nde Kırşehir Belediyeleri Su ve Hizmet
Birliği
tarafından
gerçekleştirilen
Kırşehir İli Katı Atık
Bertaraf Tesisi ve
Atık
Su
Arıtma
Tesisi'ne
kanal
hattının döşenmesi ile
ulaşmayı
planlamaktayız.
Bu proje ile
550 bin TL hibe
alındı.
Proje
sözleşmesi
imzalanarak projeye
başlandı.

AHİLER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI
Ahiler Kalkınma Ajansı'nın
Teknik Destek Programı Başliğina
"Markalaşma
Yolunda
Kaliteli
Adımlar" isimli projesi kabul edilmiş
olup hibesi 15.000 tl dir. Amacı; kalite
yönetimi
sistemi
konusunun
iyileştirilmesi
ve
uygulama
aşamasındaki zorlukların aşılmasına destek olması düşünülmektedir.Proje revize edilmiş olup
tekrar Ahiler Kalkınma Ajansına sunulmuştur ve Ajans tarafından destek sağlanacaktır.
GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ HİBE HAZIRLIKLARI
Ahiler Kalkınma Ajansı'nın bu
proje duyurusuna Türkiye'de iki
tesisten biri olan İlci Tarım ve
Hayvancılık biogaz enerji üretim tesisi
örnek alınarak; Kırşehir Belediyesi,
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Ahi
Evran Üniversitesi, Kırşehir İl Tarım
Müdürlüğü ve Kırşehir İl Özel İdaresi ile birlikte bir proje sunulması hedeflenmektedir.
Kırşehir Valiliğinde kurumlar arası toplantı düzenlenmiş olup, görev paylaşımı yapılmıştır.
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Projeye 4 milyon 250 bin TL. Mali destek sağlanmasına ilişkin sözleşmeyi AHİKA
Yönetim İl Özel İdaresi'nin uygulayıcı olacağı Kırşehir Biyogaz Tesisi Projesi'ne Kırşehir
Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Ziraat Odası'nın
proje ortağı olarak katılmıştır. Hayvancılığın gelişmiş olduğu ilimizde hayata geçirilecek
proje ile hem önemli bir çevre sorununun ortadan kalkacağını hem de ekonomimize ciddi
katkı sağlanacağını belirtildi. Kırşehir'de gerçekleştirilen Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim
Kurulu Toplantısında Kırşehir'e Biyogaz Tesisi kurulması için sözleşme imzalandı. (Haziran
2013)
MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ PROJELERİNDEN
“Özürlülerin
Toplumsal
Entegrasyonunun Geliştirilmesi” konulu “Bir
Hikâyem Var!” isimli proje ve “Kadına
Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal
STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi”
konulu “Kadının Adı Var” isimli projeler
değerlendirme aşamasında olumsuz sonuç
almıştır.

EDUCATİON AND CULTURE DG KÜLTÜR PROGRAMI PROJE BAŞVURUSU
Kültür Programına; 7 Kasım
tarihinde yapılan ‘’Kültür Köprüsü ‘’ isimli
projemiz ile Kırşehir Kültürünü proje
ortağımız olan Romanya ve Kosova’daki
şehirlerde de yaşatmayı hedefledik.
Projemizin kabulünde proje ortaklarımızla gerçekleştireceğimiz yöresel danslı ve müzikli
faaliyetlerimizle kültürümüzü gideceğimiz yurtdışı programlarımızda da gerçekleştireceğiz
Yaklaşık bütçesi 70 bin Euro olan projemizin değerlendirme aşamasında olumsuz sonuç
almıştır.

AHİLER KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ
Kırşehir Belediyesi, Ahiler Kalkınma Ajansı'nın açmış olduğu 2013 yılı Doğrudan
Faaliyet Desteği Programı kapsamında Ajans'a “Kırşehir İlinin Jeotermal Potansiyeline Dair
Konumsal Bilgi Sisteminin Oluşturulması” başlıklı proje sundu. Kırşehir İl Özel İdaresi ve
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Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği'nin ortaklığı ile yürütülecek projenin kabul edilmesi
halinde yetkinliklerine göre belirlenecek olan jeotermal kaynaklar alanında araştırmalar
yapan bir kurum Kırşehir'e gelerek il genelinde bulunan jeotermal kaynakların teknik
bilgilerini testler ve ölçümler aracılığı ile güncelleyecek. Bu yol ile oluşturulacak olan
konumsal bilgi sisteminin, Kırşehir'e yatırım yapmayı planlayan potansiyel yatırımcılar için
temel kaynak oluşturması amaçlanıyor. Toplam Hibe : 57.250,00 TL. Proje Süresi : 3 Ay
AHİLER KALKINMA AJANSI PROJE REVÜZYONU
Ahiler kalkınma ajansına 30 kasım 2011 tarihinde sunulan ‘’Kırşehir Turizme
açılıyor’’ isimli projenin sonucunun red gelmesi üzerine; projenin ajansın önümüzdeki
aylarda yeni programına tekrar sunulmak üzere revüzyon çalışmalarına başlanmıştır.
GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ HİBE HAZIRLIKLARI
Ahiler Kalkınma Ajansı'nın bu proje duyurusuna Türkiye'de iki tesisten biri olan İlci
Tarım ve Hayvancılık biogaz enerji üretim tesisi örnek alınarak; Kırşehir Belediyesi, Kırşehir
Ticaret ve Sanayi Odası, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir İl Tarım Müdürlüğü ve Kırşehir İl
Özel İdaresi ile birlikte bir proje sunulması hedeflenmektedir. Proje bütçesinin ortalama 3
milyon TL olacağı tespit edilmiştir. Kırşehir Valiliğinde kurumlar arası toplantı düzenlenmiş
olup, görev paylaşımı yapılmıştır.
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3. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ











Gelişen enformasyon araçları ile birlikte gittikçe küçülen ve erişilebilirlik sınırları
daralan dünyamızda, uluslararası ilişkiler ağına katılım noktasında yerel inisiyatifin bir
göstergesi olarak kurulan ve 2011 yılında faaliyetlerine başlayan Dış İlişkiler
Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerimiz önemli çalışmalara imza atmıştır.
2011 yılında başlayan faaliyetlerimiz Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği alanında yerel ve
aynı zamanda küresel bir aktör olduğumuzun bilincinde olarak, hem belediyemize
yaraşır bir temsil, hem de proje takip ve sonuçlandırma yükümlülüklerimiz 2013
yılında daha da gelişerek devam etmiştir. 2014 yılında artan tecrübemiz ile daha güzel
faaliyetler gerçekleşecektir.
Hedeflerin gerçekleşebilmesi için, planlar kapsamında; projeler hazırlamak ve yeni
adımlar atmak temel disiplin haline getirilmiştir.
Dış İlişkiler Müdürlüğü alanında toplumun iç dinamiklerinin harekete geçmesine,
yurtiçi ve yurtdışında hemşerilik bilincinin oluşmasını ve vatandaşlarımızın yaşadığı
kenti sahiplenmesini önemseyerek çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütmekteyiz.
İlimizin jeotermal kaynaklar bakımından potansiyelini göz önünde tutarak, termal
turizm şehirleri arasında “ Marka Şehir” olma yolunda çalışmalarımıza hız vermiş
bulunuyoruz.
2013 yılında gerçekleştirdiğimiz projelerde olduğu gibi 2014 yılı içerisinde de
yapacağımız projeler ile Kırşehir’ i yurtiçi ve yurtdışında en iyi şekilde temsil etmeye
devam edeceğiz.
Gerek turizm, gerekse enerji verimliliği, sosyal hayat ve Avrupa Birliği ile ilgili
konularda daha birçok proje çalışmamız mevcut olup sonuçları beklenmektedir,
ilerleyen zaman içerisinde uygulama alanında görünür hale gelecektir.
Kaliteli ve standartlara uygun müşteri odaklı belediyecilik anlayışımız 2010 yılında
almış olduğumuz ISO 9001:2008 Kalite Standartları Belgesi ile tescillenmiş olmakla
beraber kurulan Kalite Sistem Birimi 2011 yılında Müdürlüğümüz birimleri arasına
katılmış ve çalışmalarını müdürlüğümüz bünyesinde sürdürmeye devam etmektedir.
2011 ve 2012 yılları içerisinde yeni kurulan müdürlük ve birimler ve de personel
sirkülâsyonu neticesinde bazı aksamalar meydana gelmiş ve neticesinde bu eksiklileri
gidermek adına belediyemiz personellerine yönelik Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri
planlanmıştır. Kalite Sistem Biriminin 2013 yılında yapmış olduğu çalışmalar
neticesinde ISO 9001:2008 Kalite Standartları Belgesine sahip çıkarak Belediyemizin
tüm birimlerinin bu kapsamda faaliyetlerini yürütebilmesi için çalışmalara devam
edilecektir.

a. PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

IV. KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- ÜSTÜNLÜKLER
Eğitimli, dinamik ve genç bir ekip ile yapılan çalışmalar neticesinde yeni başarılara
imza atmak.
B- ZAYIFLIKLAR
Türkiye’ de sınırlı sayıda kurumda mevcut olan Dış İlişkiler Müdürlüğü amaç ve
hedefler bilincinin tam anlamıyla oturmuş olmaması.
Müdürlüğümüzün, Kırşehir Belediyesi bünyesinde yeni kurulmuş olması nedeniyle
görev ve yetkileri kavramının kurum içinde tam olarak anlaşılamaması.

- 472 -

