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Gölbaşı
Belediyesi
Başkandan

S

iyasî, iktisadî, coğrafî, tarihî ve kültürel açılardan Gölbaşı’na
hizmet yolunda 2015 yılımızı geride bırakmış bulunuyoruz.
Şirin İlçemize standartlara ve ihtiyaçlara uygun belediyecilik
hizmeti vermek için çıktığımız bu yolda, geçmişin muhasebesini
yaparak ilerlemek bizim temel prensibimizdir. Hesap verebilirlik,
bizim yönetim felsefemizin temelini oluşturmaktadır. 2015 Faaliyet
Raporu, bu anlayışın bir ürünüdür. Bu rapor, ülkemizin yükselen bir
değeri haline gelen Gölbaşı’nda, geçtiğimiz bir yılda gerçekleştirdiğimiz çalışmaların genel bir dökümünü içermektedir.
Gölbaşı için gerçekleştirdiğimiz tüm yatırım ve hizmet faaliyetlerinin böyle bir rapor kapsamında detaylıca sunulmasının mümkün
olamayacağı aşikârdır. Bu nedenle, 2015 Faaliyet Raporumuzda hizmet, yatırım ve faaliyetlerimizi ana hizmet alanlarına göre gruplandırarak kısaca sunmaya çalıştık. Bu hizmet alanlarında gerçekleştirilen
önemli faaliyetlerin önceki yıllara göre yıllık seyrinin kıyaslanabilir
bir biçimde görülebilmesini sağlayan graﬁklere de olabildiğince yer
vermeye çalıştık.
Hizmet ve yatırımlarımız bu bakış açısı ile incelendiğinde; imardan ulaşıma, sağlık ve sosyal destek hizmetlerinden çevreye, afet
yönetiminden kent ve toplum düzenine, genel yönetim hizmetlerinden, kültür, spor ve eğitim hizmetlerine kadar her alanda kayda
değer iyileştirmeler ve geliştirmeler sağlandığı, önemli hizmetlerin
gerçekleştirildiği görülmektedir.
2015 yılı için bütçesi 20.851.406,89 TL olarak gerçekleşmiştir.
Kaynaklarımızı olabildiğince etkili, verimli ve tutumlu bir biçimde
kullanmaya gayret ettik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bütçemizin
% 66,31 gibi büyük bir oranını yatırımlara ayırdık. 2015 yılı içinde
gerçekleştirdiğimiz hizmet, yatırım ve faaliyetlerimizin Gölbaşı’nın
cazibesinin ve yaşam kalitesinin daha da artmasına ve sıralamada daima üste çıkmayı amaçlayan ilçe haline gelmesine ciddi katkılar sağlamakta olduğunu ifade etmenin gurur ve mutluluğunu taşıyorum.
Hizmet ve çalışmalarımızda sağladığımız başarıyı başta değerli belediye meclis üyelerimiz olmak üzere, her kademede görev yapan
belediyemizin değerli mensuplarının gayretlerine ve halkımızın bizlere sağladığı güven ve desteğe borçluyuz. Bu vesile ile hizmetlerimize emek ve destekleriyle katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi
ve Gölbaşılı hemşerilerime saygılarımı sunuyorum.
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Gölbaşı
Belediyesi
Gölbaşı Belediyesi; kurumsal kimliğini oluşturmuş,
hizmette kalite standardını yükseltmiş, şehircilikte
örnek uygulamaları olan bir kurumdur.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesi gereğince; Belediyemiz 2015 yılı faaliyet raporu idaremizin ortaya koyduğu politika, hedef ve amaçları
ile bütçedeki programlar, yıllık çalışma raporlarına,
ilçemizin öncelikli hizmetlerine uygun olarak sorumluluğum altındaki kaynakların etkili, ekonomik,
verimli ve yapılacak harcamalarda azami disiplin ve
tasarrufu sağlamak suretiyle, Belediye Meclisimizin,
encümenimizin ve tüm personellerimizin özverili
ve gayretli bir şekilde çalışmaları, sağduyulu hemşerilerimizin destekleriyle Belediyemiz 2015 yılı
faaliyetleri aşağıda yazıldığı şekilde gerçekleştirilmiştir.
Gölbaşı Belediyesi; kurumsal kimliğini oluşturmuş, hizmette kalite standardını yükseltmiş, şehircilikte örnek uygulamaları olan bir kurumdur.
Yatırım ve hizmetlerimiz planlandığı gibi devam
ederken; belediyemizin maliyeye, sigortaya ve piyasaya borcu bulunmaktadır. Belediyemiz başarılı çalışmalar ortaya koymakta ve bu çalışmalarıyla
Gölbaşı’nın gelişmesine ve geleceğine yön vermektedir. Meclis üyelerimiz ve Personelimizle birlikte
bunu gerçekleştiriyoruz.

Belediye Meclisimize sunulan 2015 yılı faaliyet raporu geçtiğimiz yıllara göre farklılık arz etmektedir.
2015 yılı Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine göre
Maliye Bakanlığınca hazırlanan “Kamu İdarelerince
Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe” uygun olarak hazırlanmıştır.
Faaliyet raporu hazırlığında; mali saydamlık ve
hesap verme sorumluluğu, bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması, açık anlaşılır ve
sade bir dil kullanılması, bilgilerin eksiksiz olması,
faaliyet sonuçlarının tüm yönleriyle ortaya konması, yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân vermesi
hususları dikkate alınmıştır. Gölbaşı Belediyesi; Gölbaşı halkına hızlı, etkin ve kalite standartları yüksek belediye hizmeti sunulan, yaşayanları eğitimli,
kültürlü, sağlıklı, güvenli, huzurlu ve gurur duyulan
yaşanabilir bir şehir hayatının sağlandığı, katılımcı
yönetim ve insan odaklı çalışarak sürekli gelişen ve
örnek alınan istikrarlı bir belediye vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüştür.
Selam ve saygılarımla.
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Gölbaşı
Belediyesi
Belediye Meclisi Üyeleri
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Gölbaşı
Belediyesi

Misyonumuz

Gölbaşı’nı “Huzur ve Refah İçinde Yaşanan İlçe” Yapmak.

Misyon kısaca, kurumun kişiliği, kimliği ve varlık
nedeni olup kuruluşun “Varlık sebebim nedir?”,
yani “Niçin varım?” sorusuna verdiği cevaptır.
Belediyeler, belde ve belde halkının ortak nitelikteki medeni ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla
kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. Gelişen ve değişen dünyamızda insanlarımızın ve şehirlerimizin
ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir.
Ekonomik ve sosyal gelişmeye paralel olarak temel
ihtiyaçları karşılanan toplumda yeni talepler ortaya
çıkmaktadır. Belediyeler, belde ve belde halkının
ortak ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren kuruluşlar olarak, kentin gelişimini ve kent insanının
ihtiyaçlarını sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde karşılamak zorundadırlar.
Belediyeler, şehirlerin planlanmasından imara uygun yapılaşmasının sağlanmasına; su, kanal, yol gibi
alt yapı hizmetlerinden, park, otopark, oyun parkı,
spor alanları ve tesisleri gibi toplumsal yaşam için
zorunlu olan donatı alanlarına; halkın sağlığı için işyeri denetimlerinden, toplumsal nizam için gerekli
önlemleri almaya; beldenin temizliğinin sağlanmasından, çevrenin korunmasına; ihtiyaç sahiplerine
sosyal yardımlarda bulunmaktan, kültürel faaliyet-

lerin organize edilmesine kadar çok değişik alanlarda hizmet vermekle yükümlüdür. Bu görevlerinin
yanı sıra 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yeni görev ve yetkiler de belediyelere verilmiştir. Acil yardım, kurtarma, ambulans, şehir içi traﬁk, turizm,
tanıtım, okul öncesi eğitim, devlete ait okulların
bakım, onarım ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık tesisleri, kültürel ve tabiat varlıklarının
korunması gibi hizmetlerin yanı sıra “ekonomi ve
ticaretin geliştirilmesi” gibi ekonomik kalkınma ile
ilgili görev ve yetkiler de verilmiştir.
Belediyelerin görev ve yetkilerine bakıldığında,
bir insanın doğumundan ölümüne kadar geçen süre
içerisindeki her aşamasında belediyelere sorumluluk yüklendiği görülmektedir. Dolayısıyla belediyeler kentlerin gelişimi ve kentte yaşayanların ortak
ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır.
Belediyelerimizin bu görevleri etkin biçimde yerine getirmeleri, kenti, huzur ve refah içerisinde yaşanan bir yerleşim birimi haline getirir. Bu sebeple
Gölbaşı Belediyesi, Gölbaşı’nın, huzur ve refah içerisinde yaşanan bir şehre dönüştürülmesini kendisinin misyonu olarak kabul etmektedir.
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Gölbaşı
Belediyesi
Vizyonumuz
Hizmette ve Kalitede Örnek Belediye

Vizyon, bir kurum için realist, güvenli ve çekici bir gelecektir. İnsan grupları tarafından benimsenen bir idealdir,bir ümittir. Daha açık bir ifade ile Vizyon; kuruluşun “Ne olmak istiyoruz ?” sorusuna vereceği cevaptır.

mekte; bu da eleştirilere zemin hazırlamaktadır.
Belediyeler belde ve belde halkına hizmet için kurulmuş kamu tüzel kişilikleri oldukları için beldeye ve belde halkına yönelik hizmetler sunmaktadırlar. Dolayısıyla,
belediyeler için kalite, belde ve belde halkına sunulacak
hizmetlerin istenilen özelliklere sahip olmasıdır. Burada
kalite kavramındaki etkinlik, verimlilik ve zamanında sunumunun önemi de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında belediyeler için kalite; belde ve
belde halkına yönelik hizmetlerin kendilerinden beklenen
özellikleri taşıyan,etkin ve verimli biçimde ve zamanında üretilen ürün veya hizmet olmalarını gerektirmektedir.

Kuruluş amacı toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak olan
ve toplumdan aldığı yetki ile ve yine toplumun kaynaklarını
kullanarak hizmet üreten kamu yönetimi, uzun süredir sürekli eleştirilmektedir. Kaynakların israf edildiği,halkın görüş
ve değerlendirmelerine yer verilmediği, kırtasiyecilikle özdeşleşen bürokratik anlayışla hareket edildiği, formalitelere
bağlı kalmak uğruna sorun çözme anlayışının feda edildiği ve
benzeri bir çok eleştiri yapılmaktadır. Uzun yıllar devletten
bekleyen, devlet karşısında kendisini hesap verme konumunda gören birey ve toplum, demokrasi kültürünün ve özgürlüklerinin gelişmesi ile etkilenen olmaktan çıkarak etkileyen
olma aşamasına girmiştir. Artık,kamu yönetiminin kendisine
hizmet amacıyla kurulduğu ve dolayısıyla asıl patronun kendisi olduğu bilincine ulaşan toplum, kendisine sunulanla yetinmemektedir.

Bir belediye hizmetinin hizmete bağlı özellikleri tamamen
taşıması,etkin, verimli ve zamanında üretilmesi de yeterli
değildir. Bu hizmetin aynı zamanda vatandaşı memnun edecek biçimde sunulması da önem arz etmektedir. Vatandaşın
belediye hizmetlerinden beklentisi her geçen gün nitelik ve
nicelik yönünden artmaktadır. Artık sadece daha fazla hizmet
değil, daha kaliteli hizmet talep edilmektedir.

Kamu yönetimine yönelik eleştirilerdeki artış, kamu yönetiminin yerelde örgütlenmesi olan belediyeleri de kapsamaktadır. Halka daha yakın oldukları için belediyelerin icraatları
daha geniş bir kitle tarafından ve daha yakından takip edil-

Gölbaşı Belediyesi, Gölbaşı halkının belediyeden beklediği
hizmetleri kaliteli, verimli ve etkin biçimde gerçekleştirmeyi
ve bu çalışmalarıyla da diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir.
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Gölbaşı
Belediyesi
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
5393 sayılı Belediye Kanununa Göre; Belediyenin
Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 14; Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt
yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre
sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi traﬁk; deﬁn
ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar;
konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik
ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve
beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir
belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler,
kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, 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 taşıyan
mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlaya-

bilir; 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 karşılaşmaları
düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün
başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı
yapabilir. 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.
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Gölbaşı
Belediyesi
Belediye’nin Yetki ve İmtiya
İmtiyazları
azları
(a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiya
ihtiyaçaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde b
buulunmak.
(b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönet-melik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak,
kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
(c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
(d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim,
harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini
yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet
karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak
.
(e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve
endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak,
kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
(f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylısistem dâhil her türlü toplu taşıma
sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
(g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri
kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
(h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde
taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde
sınırı 5 aynî hak tesis etmek.
(i) Borç almak, bağış kabul etmek.
(j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar
alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kur-
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ve tarifelerini , zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak
yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri
yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek,
işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere
verdiği traﬁk düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
(ı) bendinde belirtilen gayri sıhhî müesseselerden birinci
sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve(g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde
ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 inci maddedeki esaslara göre
hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. 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 çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak
yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının 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 araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma
yoluyla elde ettiği
gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde ﬁilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil
edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.
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Fiziksel Yapı

Belediyemiz, ilçemizin Cumhuriyet Mahallesi
Karaağaç Caddesinde bulunan iki katlı hizmet binasında hizmetlerine devam etmektedir. 1. Katta
Zabıta Müdürlüğü, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü,
Su Tahsilât Şeﬂiği, Park ve Bahçeler, Beyaz Masa,
Kent Konseyi, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü,
Elektrik Arıza Birimi , Su Arıza Birimi ve İnşaat Birimleri hizmet vermektedir. 2. katta Başkanlık Ma-

kamı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Fen İşleri
Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İmar ve
Şehircilik müdürlüğü, Belediye Meclis Salonu ve
Denetim salonu hizmet vermektedir. Cumhuriyet
Mahallesi Zafer Caddesinde İtfaiye hizmet binasında İtfaiye Müdürlüğü hizmetlerini yürütmektedir.

“ Yeni Belediye Binası Çalışmalarımız Başladı. ”

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi 2015 Faaliyet Raporu

Gölbaşı
Belediyesi
İdareye İlişkin Genel Bilgiler
Örgüt Yapısı

2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve 22.02.2007 tarih ve
26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmenlik ile “Belediye ve
Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare
Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar” a uygun
olarak 2009 yılı içinde belediyemiz
örgütlenmesi yeniden yapılandırılmıştır. Belediyemiz örgüt yapısı
ve birim müdürlerimiz aşağıdaki
organizasyon şemasında gösterilmiştir.
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Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Çağımızın Yeni Bilgi ve Teknolojileriyle Entegreli Hizmetlerimiz Devam Ediyor.

Belediyemiz bilgi çağında olmanın gereği olan bilgi teknolojilerindeki tüm yenilikleri kullanarak vatandaşlarımıza en iyi
hizmeti vermek üzere yapılanmıştır.
Katılımcı, şeffaf, hızlı ve verimli çalışan, daha çok bilgiye dayalı, karar verme süreci hızlanmış e-devlet ve Kent Bilgi Sistemlerine giden yolda önemli bir adım atmış bulunmaktadır.
Geniş Alan (WAN) ve Yerel Alan (LAN) Ağ (Network) Sistemi kesintisiz hizmet sunmaktadır. Aktif cihazların yazılımları
güncellenmiş olup sistemlerin ve birimlerin ihtiyaçlarına
göre ağ düzenlemeleri vardır.
Belediyemizde kullanılan bilgi sistemleri altyapısında çalışan
3 adet sunucu (server), belediyemizde mevcut kullanılan 60
adet bilgisayar ve 22 adet yazıcı bulunmaktadır.
Bilgi İşlem Bürosunda olmak üzere, wireless ağ bağlantısı
sağlanmaktadır. 4 adet el terminali bulunmaktadır.
Belediyemizde kurum içi telefon santrali bulunmaktadır.
Gerek personelin kendini geliştirmesi gerekse belediye uygulamalarının kullanılması amacıyla internet kullanımı mevcuttur.
Gölbaşı Belediyesi internet kullanıcılarıyla www.golbasi.bel.
tr, www.golbasigolu.com , www.golbasigolu.net ve www.
golbasitanitim.com web siteleri aracılığı ile Gölbaşı belediyesinin kazanmış olduğu tüm bilgi birikimini, yürütmüş olduğu proje ve faaliyetleri daha hızlı, daha etkin bir şekilde
geniş kitlelere sunabilmektedir.
Belediyemiz E-BELEDİYE hizmeti de sunmaktadır. Belediyemiz web sitesi üzerinden tüm sorgulamaları ve ödemeleri
yapmaktadır. Bankalarla anlaşma yapılarak su borçlarının
otomatik ödeme ile ödenmesi sağlanmıştır.
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Gölbaşı
Belediyesi
İdareye İlişkin Genel Bilgiler
İnsan Kaynakları

Belediyemizin 2015 yılına ait insan kaynakları ile ilgili bilgiler tablolarda sunulmuştur.
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Yazı
İşleri
Müdürlüğü
Görev ve Yetkileri
Halis KISAKARA
Yazı İşleri Md.

Yazı İşleri Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanına giren
konuları Belediye başkanından gelen talimatlar doğrultusunda
sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun
olarak yerine getirir, görev alanına giren bütün konularda
personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapar,
müdürlük faaliyetlerini denetler, varsa aksaklıkları giderir.
Yıllık, aylık, haftalık, günlük çalışma programları hazırlar
veya hazırlattırır bu programlara göre sevk ve idareyi temin
eder, bu konularda üst makamlara gerekli raporları sunar,
çalışma koşullarını iyileştirir ve prensipler koyar. Müdürlük
personelinin performans durumunu izler gerekli değerlendirmeleri yapar, varsa ceza ve mükafat için üst makamlara
teklifte bulunur.
Personelin izin planlarını yapar, izinlerini kullanmasını
sağlar. Rapor, doğum, ölüm vb. konularda yazışmaları takip
ve kontrol eder.
Belediye Başkanlığına; dış ve iç kurum, birim ve kişilerden
gelen-giden evrakların kontrolünü yapıp, sevk ve havalesini
yaptıktan sonra yerine ulaşmasını ve arşivlenmesinin yapılmasını kontrol eder.
Dış ve iç birimlerden gelen-giden gizli dereceli evrakların,
gizli evrak defterine kaydını yaparak, yerine ulaşmasını sağlar.
Başkanlığa bağlı birimlerden; Belediye Meclisine ve Encümenine görüşülmesi için sevkli gelen evraklarla, Başkanlık
adına Meclis ve Encümen gündemlerinin hazırlanmasını sağlar.
Meclis toplantı tarihini,
Belediye başkanı tarafından
belirlenen gündem maddelerini, Belediye Kanununun 20.
ve 21. maddeleri gereğince en az üç gün önceden zabıta
personeli marifetiyle, faks ve telefon aracılığıyla Meclis
üyelerine ulaşmasının kontrolünü yapar, ayrıca Belediye
Başkanlığının internet sayfasından kamuoyunu bilgilendirmek
üzere yayımının kontrolünü yaptıktan sonra Meclis toplantısının yapılmasını sağlar.
Belediye Meclisinde görüşülen konuların karar özetlerinin,
toplantı tutanaklarının ve sıradaki meclis toplantısının ne
zaman yapılacağının, Belediye İnternet Sayfasından yayımını

ve Meclis toplantı gündeminin, Meclis Toplantı Salonu girişindeki ilan tahtasında ilan edilmesinin kontrolünü yapar.
Alınan meclis kararlarının, Belediye Başkanınca; yasal süresi içerisinde Belediye Meclisine iade edilmesi durumunda yedi gün içinde meclisin yeniden toplanmasının sağlar,
onaylanıp geri gelen kararların da Mülki amire ulaşılmasının
kontrolünü yapar.
Belediye Başkanı tarafından Belediye Encümenine havale
edilen dosyalar doğrultusunda, Başkanlık adına Encümen
gündemini hazırlar üyelere dağıtımını yaptırır, Encümen
toplantısına Belediye Kanununun 33, Maddesi gereğince
Belediye Başkanının görevlendirme yazısıyla Encümenin
memur üyesi olarak toplantıya katılır, toplantıda alınan kararların sonuçlarıyla birlikte Encümen kayıt defterine kayıt
edilmek suretiyle yazılmasını, internet ortamından yayımının yapılmasını, yazılan kararların ilgili birimlere sevkinin
sağlanmasını kontrol ettikten sonra arşivlenmesini yaptırır,
Bununla birlikte Encümen ve meclis üyelerinin huzur hakkı
bordrolarını hazırlatır, ödenmesi için bir üst yazıyla birlikte
Mali Hizmetler Müdürlüğüne sevkinin yapılmasını kontrol
eder.
Çalışma verimini arttırmak amacıyla, kanunlar, idari ve genel yargı kararlarıyla birlikte Resmi Gazeteye abone olarak,
ilgili birimlere sevkinin kontrolünü yapar.
Resmi Gazetede yayınlanan, Belediye ile ilgili kanun, yönetmelik ve genelgelerin; ilgili birimlere bir üst yazıyla gönderilmesinin kontrolünü yaparak, diğer birimleri bilgilendirir.
Türk Medeni Kanununun verdiği yetkiye dayanarak, Belediye Başkanının evlendirme memurlarına vermiş olduğu
evlendirme izin onayı doğrultusunda, başkan adına kıyılan
nikâhların zamanında, kanunlara ve yönetmeliklere uygun
olarak yapılmasını sağlatır. Nikah salonlarının ücretlerinin
belirlenmesi için Belediye Meclisine teklif hazırlattırarak,
salon ücretlerini belirlenmesini sağlar, kıyılan nikah akitlerinin ilgili kayıt defterine işlenmesini sağladıktan sonra ilgili
kurumlara bildirilmesinin kontrolünü yapar.
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Belediye Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz 2015 yılı içerisinde bir ay tatil yapmış olup, Meclis toplantıları, mevzuata
uygun olarak meclis üyeleri ve halka önceden duyurusu yapılmış, toplantı tutanakları, karar
özetleri ve toplantı kararları bilgisayara yazılmış, yazılan kararlar başkanlık divanı üyeleri
tarafından imzalandıktan sonra ilgili birimlere ve Gölbaşı Kaymakamlık makamına gönderilmiştir. Belediye Meclisi toplantıları ve alınan karar sayıları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Belediye meclisi toplantıları
Ve alınan karar sayıları
aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
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Madde 7

23

BEB  WFOPMVQBSTFMMFSEFJNBSEFøJûJLMJøJ

Madde 8

24

BEBOPMVQBSTFMEFJNBSEFøJûJLMJøJ

Madde 9

25

BEBOPMVQBSTFMEFJNBSEFøJûJLMJøJ

Madde 10

26

BEBWFOPMVQBSTFMMFSEFJNBSEFøJûJLMJøJ

Madde 11

27

BEBOPMVQBSTFM BEBWFOPMVQBSTFMMFSEF BEBOPMVQBSTFMWFOPMVTPLBLWF
ZPMMBSEBJNBSEFøJûJLMJøJ

Madde 12

28

BEBOPMVQBSTFMMFSEF BEBOPMVQBSTFMEFWFBEBOPMVQBSTFMEFJNBS
EFøJûJLMJøJ

Madde 13

29

.JNBS4JOBONBIBMMFTJOJOJLJNBIBMMFZFCÚMàONFTJ

Madde 14

30

ùMÎFNJ[ùNBS1MBOOEB3FWJ[ZPOHJEJMNFTJ

Madde 15

31

%FOFUJN,PNJTZPO3BQPSVOVO0LVONBT

Madde 16

32

:M'BBMJZFU3BQPSVOVO0LVONBTWFPOBZMBONBT

Madde 17

33

ùNBSUBEJMBUUBMFQMFSJOJOJODFMFONFLà[FSFùNBSLPNJTZPOVOBTFWLFEJMNFTJ
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Yazı
İşleri
Müdürlüğü
5BSJI
(àOEFN/P

,BSBS
/P

Konulara Göre
Meclis Kararları

,POVMBSB(ÚSF
,BSBS

06.05.2015
Madde 1

34

BEBOPMVQBSTFMEFJNBSEFøJûJLMJLUBMFCJ

Madde 2

35

BEBWFOPMVQBSTFMMFSEFJNBSEFøJûJLMJøJZBQME

Madde 3

36

"EB      WFOPMVQBSTFMMFSEFLBUUBOLBUBÎLBSMNBTWFBEB
WFOPMVQBSTFMMFSJOLPOVUBMBOOEBOQBSLBMBOOBÎFWSJMNFTJJMFJMHJMJJNBSEFøJûJLMJøJ

Madde 4

37

ùMÎFNJ[ùNBS1MBOOEBCFMFEJZFNJ[UBSBGOEBOCB[ZFSMFSEFZBQMBOJNBS3FWJ[ZPOV

Madde 5

38

.JNBS4JOBONBIBMMFTJOEFZFOJBÎMBO$BEùTJNWFSJMNFTJ"TGBMU.BIWF:FOJ.BI/JTBO#VM 
"UBUàSLCVMWBSPMBSBLEFøJûUJSJMNFTJ

Madde 6

39

:FOJPMVûBONBIBMMFZFBEWFSJMNFTJ

Madde 7

40

ZMLFTJOIFTBCOOLBCVMà

Madde 8

41

(ÚMCBû0SHBOJ[F4BOBZJ#ÚMHFTJ:ÚOFUJN,VSVMVWF.àUFûFCCJT)FZFUJOFàZFTFÎJNJ

Madde 1

42

BEBOPMVQBSTFMEFLJBSTBOOTBUû

Madde 2

43

7BUBOEBûMBSEBOHFMFOJNBSUBEJMBUUBMFQMFSJ

Madde 1

44

BEBOPMVQBSTFMEFJNBSEFøJûJLMJøJ 5JDBSFU LPOVUPMBSBLLBUUBOLBUBÎLBSMNBTPZ
CJSMJøJJMFLBCVMFEJMEJ

Madde 2

45

½O½EFNFMJ4V4BZBÎ4JTUFNJOF(FÎJMNFTJ

Madde 3

46

7BUBOEBûMBSEB(FMFOùNBS5BEJMBU5BMFCJOJOùODFMFONFLà[FSFùNBS,PNJTZPOVOBTFWLFEJMNFTJ

Madde 4

47

ùMBWFùNBS:BQMNBT

Madde 5

48

ùMÎFNJ[F,BUMBO,ÚZMFSF.BIBMMFùTJN7FSJMNFTJ

Madde 6

49

&TLJ'JOJûFSJOTBUMNBTEBIBZFOJCJSmOJûFSJOBMONBT

Madde 1

50

BEBWFOPMVQBSTFMEFJNBSEFøJûJLMJøJJMF5JDBSFU LPOVUPMBSBLLBUUBO LPOVU
LBUBÎLBSMNBT

Madde 2

51

BEB   WFQBSTFMMFSJOJNBSEFøJûJLMJøJJMFLBUUBOLBUBÎLBSMNBT

Madde 3

52

BEBOPMVQBSTFMJOEFJNBSEFøJûJLMJøJ

Madde 4

53

ùMÎFNJ[F5SBmL&MFLUSPOJL%FOFUMFNF4JTUFNJOJO,VSVMNBT

Madde 1

54

BEBWFQBSTFMMFSJMFBEBWFOPMVQBSTFMMFSEFJNBS
EFøJûJLMJøJUBMFCJPZCJSMJøJJMFLBCVMFEJMEJ

Madde 2

55

ùMÎFNJ[.VIUFMJG.BIBMMFMFSJOEF3FWJ[ZPO:BQMNBT5BMFCJ

Madde 3

56

#FMFEJZFNJ[EF±BMûBO4Ú[MFûNFMJ1FSTPOFMJOÃDSFUJOJO#FMJSMFONFTJ

Madde 1

57

:M#àUÎFTJ,PNJTZPOB4FWL&EJMNFTJ

Madde 2

58

:M#àUÎFTJ(ÚSàûàMNFTJ

Madde 1

59

:M5BSJGF$FUWFMJ

Madde 2

60

ùMÎFNJ[.VIUFMJGZFSMFSJOEFZBQMBOSFWJ[ZPO

Madde 3

61

7BUBOEBûMBSEBOHFMFOJNBSUBEJMBUUBMFQMFSJOJOJNBSLPNJTZPOVOBTFWLFEJMNFTJ

03.06.2015

05.08.2015

02.09.2015

07.10.2015

04.11.2015

02.12.2015
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Yazı
İşleri
Müdürlüğü

Encümen Kararları

Belediye Encümenimiz her hafta Salı ve Perşembe günleri mutat olarak kendiliğinden toplanmaktadır. Encümen toplantı kararları yazılmış, yazılan kararlar encümen üyeleri tarafından imzalandıktan sonra ilgili
birimlere ulaştırılmıştır. Belediye Encümeni toplantıları ve alınan karar sayıları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

:M&ODàNFO5PQMBOUMBS

,POVMBSB(ÚSF&ODàNFO,BSBSMBS

5BQV%FWSJ

1

ùNBS6ZHVMBNB

15

ùGSB[

29

#àUÎF(ÚSàûNFMFSJ

2

ùIEBT

14

ùNIB

1

5FWIJE

23

"LUBSNB

1

"STBùûMFSJ

11

1SPKF

&TLJ#PSÎMBSO½EFONFTJ

1

ùIBMF

2

:BSEN5BMFCJNJ[

7

,BNVMBûUSNB

4

'FTUJWBM7F&ULJOMJLMFS

11

4V#PSVTV"MONBT

1

,JSB6[BUMNBT

14

.VIBNNFO#FEFM5FTQJUJ

"SBÎ"MN4BUû

5

5JZBUSP(ÚTUFSJNJ

2

:FULJ7FSJMNFTJ

6

%JøFS

11

5PQMBOUTBZT

108

5PQMBOULBSBSTBZT

161

;BCUB.E

3

.BMJ)J[NFUMFS.E

54

:B[ùûMFSJ.E
'FOùûMFSJ.E

93

4VWF,BOBMJ[BTZPO.E

2

1BSLWF#BIÎFMFS.E

1

4USBUFKJ(FMJûUJSNF.àE

7

%JøFSMFSJ

1
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Yazı
İşleri
Müdürlüğü
Evrak İşlemleri

Gelen Evrak İşlemleri
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün
yayımlamış olduğu yazışma kodu uygulamasına Müdürlüğümüzden giden yazılarda uygulamaya başlanmıştır. Başbakanlık
genelgesi doğrultusunda, 2015 Yılı içerisinde Standart Dosya
Planına uygun konulmuştur.
Özel ve kamu kurum ve kuruluşları veya vatandaşlarımızın
yazılı müracaatları ile ilgili belediyemiz dışından gelen evraklarımız hizmet masalarında belediye bilgi sistemine (gelen

:MMBS

2015

(JEFO&WSBL5PQMBN

2187

&MEFO%BøUMBOMBS

1519

1PTUBùMF(ÚOEFSJMFOMFS

198

:B[ùûMFSJ.àEàSMàøà

370

'FOùûMFSJ ùN7FúFI.àE

1265

;BCUB.àEàSMàøà

193

.BMJ)J[NFUMFS.àEàSMàøà

281

4USBUFKJ(FMJûUJSNF.àEàSMàøà

103

giden evrak defterine ) kayıt edilmektedir. Yazılı olmasa
bile telefonla, bizzat müracaat edilerek, elektronik posta
vb. müracaatlar da aynı şekilde gelen giden evrak defterlerine hizmet masalarında kaydedilmektedir. Kaydedilen
müracaatlar ilgili birim tarafından sonuçlandırıldıktan sonra
talep sahibine yazılı veya sözlü bilgi verilir ve yapılan işlemler Yazılı olarak gelen evraklar ayrıca havale edilen birime
ulaştırılmıştır.

Giden Evrak İşlemleri
Belediyemizden kamu ve özel kurum, kuruluş ve kişilere
2180 adet evrak gönderilmiş olup, bunlar bilgisayar otomasyon
kayıtlarına girildikten sonra 1306 adet evrak bizzat elden
harici zimmet defterine kayıtları yapılarak imza karşılığı teslim
edilmiştir. Diğerleri de postayla gönderilmiştir. Belediyemizden gönderilen giden evrak sayıları özet olarak yukardaki

tabloda sunulmuştur. Her ayın başlangıcında hafta sonları
için garaj şoförleri için nöbet çizelgesi, itfaiye vardiyaları
için nöbet ve vardiya çizelgesi hazırlanmaktadır. Hafta sonu
çalışan işçilere fazla çalışma dosyası haftalık tutulmakta, ay
sonu fazla mesai çizelgesi hazırlanmaktadır.

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi 2015 Faaliyet Raporu

Yazı
İşleri
Müdürlüğü
Personel İşlemleri
Belediyemiz 31 Memur, 38 İşçi, 1 geçici işçi ve 3 sözleşmeli
personel olmak üzere toplamda 73 personelle hizmetlerini
yürütmekte olup bazı işlerin yürütülmesinde hizmet alımı
yapılmaktadır.
Memur personelimizin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde özlük hakları ile ilgili
işlemler yapılmıştır. Yılı içerisinde izin ve rapor işlemleri,
derece ve kademe terﬁleri ile intibakları yapılarak bordrolarına yansıtılmış, maaş artışı ve diğer işlemleri yapılıp, kayıtları
SGK sistemi olan HİTAP üzerinde tutulmuştur.
Memurların emeklilik ile ilgili işlemleri yapılmış ve ilgili
kurumlara gönderilmiştir. Memurlarımızın 6111 sayılı yasaya
göre özlük dosyaları düzenlenmektedir.
Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliği çerçevesinde
belediyemiz kadroları uygun hale getirilip meclise sunularak
onaydan geçirilmiştir.
2015 yılı içerisinde Belediye Disiplin Yönetmeliği çıkarılmış, etik kurulu oluşturulmuştur.

Belediyemiz işyerlerindeki işçilerimizin her türlü sosyal
haklarının takibi 506 sayılı Sosyal sigortalar, 4857 ve 1475
sayılı iş kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümleri muvacehesinde yapılmıştır. İşçilerin izin, rapor, disiplin emeklilik
işlemleri yapılmış ve ilgili birimlere ve kurumlara gönderilmiştir. İşçiler ile ilgili birimlere/kurumlara düzenli olarak
bilgiler gönderilmiştir. Bütün Personelin İzin İşlemleri düzenli
olarak yapılmaktadır.

&NFLMJ0MBO.FNVS
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1
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Yazı
İşleri
Müdürlüğü
Vatandaş Başvuruları
Belediyemiz ve diğer kurumlardaki memurların
memur yolluğu için günlük ortalama 5 adet yolluk
belgesi hazırlanmaktadır. Günde yaklaşık 2 adet
itfaiye rapor dilekçesi yazılmakta ve işlenmektedir.
Vatandaşlara yardımcı olmak üzere diğer kurumlara veya belediyemize müracaat etmek için dilekçeleri kalemimiz tarafından yazılmakta gerekirse
müracaatın takibi yapılmaktadır.
BİMER şikayetleri birimimiz tarafından alınmakta

şikayet konusuna göre ilgili birim bilgilendirilerek
yapılan çalışmalar tekrar birimimiz tarafından BİMER’e yazılmaktadır.
Aylık, 3 aylık, 4 aylık ve 6 aylık olmak üzere,
yerel bilgi, kamu istihdamı, eylem planı,faaliyet
raporları gibi dönemsel faaliyetler zamanında Kaymakamlık makamına rapor ve belge olarak yazılı
şekilde gönderilmektedir.

Evlendirme Memurluğu
BEFUFWMFONFBLEJZBQME

BEFUFWMFONFOàGVTNàEàSMàøàOFCJMEJSJMEJ

BEFUVMVTMBSBSBTFWMFONFDà[EBOWFSJMEJ

BEFUHFMFOZB[WFBEFUHJEFOZB[ZB[ME

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi 2015 Faaliyet Raporu

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü
Görevleri

 Başkanlığa bağlı bir birim olarak, görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
 Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak için gerekli
çalışmaları yapmak.
 Yaşanabilir bir GÖLBAŞI oluşturmak amacıyla, GÖLBAŞI için çeşitli projeler üretmek, projelerin yönetimi
ve uygulanması için gerekli koordinasyonu sağlamak.
 GÖLBAŞI’nı ilgilendiren her türlü konularda araştırmalar yapmak ve veri oluşturmak, elde edilen verileri
analiz etmek.
 Kent içindeki çeşitli kurum ve kuruluşları ile sivil toplum
kuruluşlarıyla ortak çalışmalar ve faaliyetler yapmak.

Mehmet KARAGÖZ
Strateji Geliştirme Md.v.

 GÖLBAŞI Belediyesi’nin Stratejik Planının hazırlanması, uygulanması ve izlenebilmesi için diğer birimlerle
koordinasyonu sağlamak.
 Sosyal, ekonomik ve çevresel kalkınmaya yönelik öncelikleri belirlemek ve bu konulara yönelik faaliyetler
gerçekleştirmek.
 GÖLBAŞI halkının yerel yönetime katılımını arttırıcı
ve kentli olma bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak
 Yönetim bilgi sistemine yönelik çalışmalar yapmak
 Bütçe ve performans programının hazırlanmasında
Mali Hizmetler Birimiyle birlikte çalışmalar yapmak.
 Belediye Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri
yapmak.

www.golbasi.bel.tr
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Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü
Kültür-Sanat ve Sosyal İşler
Faaliyetleri
Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Meclisin 2009/8 ve 02.09.2009 tarihinde meclis
kararıyla faaliyetine başlamıştır. Müdürlüğümüze bağlı olarak Basın Yayım, Kültür-Sanat ve
sosyal işler, AR-GE , TOGEM, Beyaz Masa , Engelli Evi, Konferans Salonu, ve Bilgi İşlem birimleri işleri yürütülmektedir. Müdürlüğümüze Bilgisayar Mühendisi görevlendirilerek hizmet
vermeye başlamıştır.
 Belediyemiz ve Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM)
işbirliğiyle birlik, beraberlik ve kardeşlik gecesi düzenlendi.

Kültür-Turizm ve Ekonomi Kongresi” belediyemiz ev
sahipliğinde Gölbaşı Belediyesi Konferans Salonunda
yapıldı.

 Çanakkale Zaferinin 100.yıl etkinlikleri çerçevesinde
belediyemiz tarafından Gözyaşı ekibi tarafından “Zaferin
Gözyaşları Çanakkale” oyunu sergilendi.

 Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri kapsamında Emrah Güneş İlahi Konseri ve Semazen gösterisi
düzenlendi. (1.Gün)

 Belediyemiz Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında “Garﬁeld Traﬁkte” adlı oyun sergilendi.

 Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri kapsamında Muhammed Mustafa Korkmaz hocanın sohbeti ile
devam etti. (2.Gün)

 Engelli vatandaşlarımız için, Okuma yazma kursu, el
sanatları kursu, bağlama, gitar ve bilgisayar kursları
düzenlendi. Açılan kurslarımız halen devam etmektedir.

 Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri kapsamında
Recep Arslan İlahi Konseri düzenlendi. (3.Gün)

 Belediye Başkanımız Yusuf Özdemir, 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde
ilkokul öğrencilerine bedava lunapark bileti dağıttırdı.
 İlçemizin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri düzenlendi.
 Belediyemizin Kültür ve Sanat etkinlikleri çerçevesinde; Halk Eğitim (HEM) destekli, Belediyemiz Sanat Tiyatrosu oyuncuları tarafından “Baş Belası” adlı tiyatro
oyunu sahnelendi.
 Belediyemiz ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları
Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) iş birliğiyle, atık pillerin toplanması, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları
kapsamında ilçemiz genelinde tüm özel, kamu ve kurumları ile okullarda pil toplama kampanyası başlattı.
 Belediyemiz büro personeline yönelik hizmet içi eğitim
programları kapsamında Gölbaşı Meslek Yüksekokulu ile imzalanan protokolle ‘Resmi yazışma kuralları’
eğitimi verildi.
 İlçemizde düzenlenen “1.Uluslararası Çin’den Adriyatik’e

 Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri kapsamında
Malatya Seyir Tiyatrosu ekibi tarafından Kılıbık skeci,
palyaço şov ve çocuk şarkıları eğlencesi yapıldı. (4.gün)
 Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri kapsamında
Malatya Seyir Tiyatrosu ekibi tarafından Hacivat ve
Karagöz oyunu ile Kız İsteme skeci oyunları sergilendi.
 Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri kapsamında
Malatya Seyir Tiyatrosu ekibi tarafından İbiş’in Maceraları
oyunu, Şehit Ahmet Demir Ortaokul öğrencilerinden
oluşan Karagöz ve Hacivat, Nasreddin Hoca, İbni Sina
gibi karakterleri canlandırdı.
 Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri kapsamında
Malatya Seyir Tiyatrosu tarafından Leyla İle Mecnun
oyunu sergilendi. Oyundan sonra ise Palyaço Gösterisi
ve yarışmalarla çocuk oyunları sergilendi.
 Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri kapsamında
Malatya Seyir Tiyatrosu tarafından Komedi Dans Üçlüsü gösterisi, Palyaço Gösterisi ve yarışmalarla çocuk
oyunları sergilendi.
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Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü
Kültür-Sanat ve Sosyal İşler
Faaliyetleri
 Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri kapsamında
Malatya Seyir Tiyatrosu tarafından Hayırsız Evlat isimli
tiyatro gösterisi sergilendi.
 Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri kapsamında
bir özel televizyon kanalında düzenlenen yarışmada
tanınan görme engelli Bilal Göregen sahne aldı.
 Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri kapsamında
Malatya Seyir Tiyatrosu tarafından Organize İşler Tiyatro oyunu, şiir dinletileri ve çocuk oyunları sergilendi.
 Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri kapsamında
Grup Visal İlahi ekibi tarafından konser verildi.
 Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri kapsamında Malatya Seyir Tiyatrosu tarafından Hacivat Karagöz
oyunu, ilahi ekibi ve meddah gösterisi sunuldu.
 Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri kapsamında Malatya Seyir Tiyatrosu tarafından Yetimler Günü
dolayısıyla çocuk oyunları ve palyaço gösterileri ile
devam etti.

gündemini değerlendirdiği bir konferans verdi.
 Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri kapsamında
Yerel Ses Sanatçısı Selçuk Güner tarafından Türk Halk
Müziği Konseri verildi.
 Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri kapsamında
Gaziantep’in ünlü hocalarından Davut Özdemir, sohbetleriyle dini bilgiler vererek Kadir Gecesinin öneminden
bahsettiği bir konferans verdi.
 Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri programının
son gününde Belediye Başkanımız ve personeli yaklaşık
1000 kişiyle iftarda buluştu.
 Belediyemiz tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Traﬁk Kurallarını Öğreniyorum kitabı dağıtıldı.
 Belediyemiz kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında
“Gözyaşı Geceleri Tövbekar” isimli program sahnelendi.
 Dini Bayramlarda vatandaşlarla Bayramlaşma töreni
düzenlendi.

 Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri kapsamında
Malatya Seyir Tiyatrosu tarafından Vatandaş Rıza isimli
tiyatro gösterisi ve palyaço sergilendi.

 Resmi Bayramlarda etkinlik ve anma törenleri düzenlendi.

 Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri kapsamında
Mustafa Caymaz İlahi Konseri düzenlendi.

 İlçemizin spor alanında başarılar elde etmesine ve spora yönelmesine teşvik amacıyla ilçemizde Ulusal ve
Uluslar arası spor müsabakalarında derece yapanlara
ödüller ve değişik destekler sağlandı. Gölbaşı Belediye
Spor Futbol takımına yıl içerisinde malzeme yardımı
ve ödüller verildi.

 Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri kapsamında
Feyzullah Koç ilahi konseri düzenlendi.
 Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri kapsamında
Malatya Seyir Tiyatrosu ekibi tarafından Hacivat Karagöz Oyunu ve 2 palyaço sahne aldı.
 Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri kapsamında
Malatya Seyir Tiyatrosu ekibi tarafından Umuda Uzanan
El Oyunu sergilendi.
 Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri kapsamında
75.Yıl Meydanında Ramazan etkinliklerine katılan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Türkiye ve dünya

 10. Geleneksel Aşıklar Şöleni düzenlendi.

 Her eğitim öğretim yılında olduğu gibi, 2015 Eğitim
Öğretim yılında da yoksul öğrencilere destek amacıyla
giyim ve kırtasiye yardımı yapılmıştır.
 2015 Yılı içerisinde önemli resmi ve dini günlerde
birlik beraberlik mesajları SMS ve Mail yolu ile vatandaşlarımıza iletildi.
 Belediyemiz tarafından 5 bin adet Gölbaşı Belediyesi
takvimi hazırlanarak ilçe halkına dağıtıldı.
ağıtıl
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2015 Yılı ocak-şubat ve mart aylarında
2014 yılı faaliyet raporu hazırlandı

Santral : 0 (416) 781 61 00 - 61 01
Adres: Cumhuriyet Mahallesi Karaağaç Caddesi No:5
eposta : info@golbasi.bel.tr web: www. golbasi.bel.tr
Gölbaşı / Adıyaman

2014

iyesi Çalışmaları ve İlçemi
Gölbaşı Belediyesi
İlçemizin
ışmaları yapıldı.
tanıtım çalışmaları
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 Belediyemiz web sitesinde yenilikler ve günlük güncelleme işleri yapıldı. www.golbasi.bel.tr
 Belediyemiz web sitesi üzerinden gelen talep, şikâyet
ve önerilere gerekli özen ve araştırma gösterilerek cevaplandı veya gerekli birimlere iletildi.
 Gölbaşı ve Gölbaşı’nın tanıtımı amaçlı web sitesi hazırlandı ve sürekli güncellendi.
www.golbasigolu.net
www.golbasigolu.com
www.golbasitanim.com
 Gölbaşı Belediyesi web sitesi üzerinden E-BELEDİYE
sistemi faaliyetleri sürdürülerek, bankalar ile koordinasyon sağlandı.

sistemlerinde 2015 yılı içerisinde meydana gelen problemler çözüme kavuşturuldu ayrıca bilgisayar ağ sistemi
yenilendi.
 Belediyemiz Bünyesindeki bilgilerin ve bilgisayarların
korunması ve güvenliği için Firewall ve bazı güvenlik
sistemleri kontrolü yapılarak güncel olması sağlandı.
 Gölbaşı Belediyesi çalışmaları yıl içerisinde fotoğraﬂandırılarak çalışmaların sunumu hazırlandı, belediyenin
tüm faaliyetlerini briﬁng, yatırım izleme raporları ve
sunuları hazırlanmıştır.
 Belediyemiz web sitesine günlük çalışmalar ile ilgili
haberler yapılarak güncelleme işlemi yapılmıştır. AB
ve dış hibe fonlardan yararlanabilme konusundaki araştırmalar düzenli olarak takip edilerek yürütülmektedir.

 Stratejik Planlama Çalışma Takvimi hazırlandı.
 2015 Yılı içerisinde 2014 Yılı Çalışmaları Görsel ﬁlm
olarak hazırlandı ve sunum yapıldı.
 2015 Yılı içerisinde 2014 Yılı çalışmaları Faaliyet raporu
esas alınarak 500 adet dergi şeklinde basıldı.

 Teknolojinin birim içinde nasıl faydalı hale getirileceği
birim çalışanlarına gösterilmiştir.
 Belediye Başkanımızın uygun gördüğü kişilere veya
kuruluşlara plaket ve Teşekkür belgeleri hazırlandı.
 Kurum adına toplantı ve seminerlere katılım sağlandı.

 Tüm birimlerimizin çalışmalarını özetleyen ‘’HİZMET
STANDARDI’’ envanteri hazırlandı ve web sitesinde
yayınlandı.
 2015 Yılı içerisinde destek alan projelerin takibi, Proje
koordinatörlük işleri aksaklığa mahal vermeden yürütüldü. Raporlar hazırlanarak ilgili birimlere sunuldu.
 2015 Yılı içerisinde destek alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Projeleri yürütüldü.

 Gölbaşı Belediyesi Konferans salonunda düzenlenen
tüm etkinliklerin koordinasyonu ve sorunsuz şekilde
tamamlanması sağlanmıştır.
 Toplum Gelişim Merkezi (TOGEM) kuruluş çalışmaları
tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.
 SODES Projeleri kapsamında yapılan işlerin takibi ve
proje koordinatörlüğü yapıldı.
 İlçemizin tanıtımı amaçlı 15.000 el broşürü hazırlanmıştır.

 İŞKUR tarafından kabul edilen projenin tüm işlemleri
aylık olarak düzenli bir şekilde yapılarak Adıyaman
İşkur İl Müdürlüğüne teslim edildi.

 Gölbaşı Belediyesi Engelli Evinde yapılan el sanatları
ürünleri sergilenerek çalışmalar hakkında bilgi verildi.

 Proje Koordinatörlük işleri aksaklığa mahal vermeden
düzenli bir şekilde yürütüldü. Belediyemiz bilgisayar

 İlçemizin tanıtımı içerikli 1500 adet dergi hazırlanarak
dağıtıldı.
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Hazırlanan Projeler
 Çok değil dinleneceğim bir alan- ilçemizdeki 8 caminin
bahçe düzenlemesi
 Faaliyetlerimiz için bir salonumuz olsun sinema,
tiyatro, toplantı ve konferans salonu
 Kendi evimde derslerime çalışmak istiyorum-belediye internet sayfasından öğrencilere eğitim ve sınava
hazırlık programları
 Gençleri buluşturuyoruz- halı saha ve ﬁtness salonu
projesi
 Hayat bulmak istiyorum - çok amaçlı etkinlik salonu
ve kurs düzenleme programları
 Sıcak yuva, sağlıklı ortama ihtiyacım var - 63 yoksul ailenin

evleri onarılarak tüm ihtiyaçlarının karşılanması projesi
 Vaktim sokakta değil salonda geçsin - dezavantajlı gurupları oluşturan gençlere spor yapmalarına olanak
sağlayan salon ve kursların düzenlenmesi
 Stresten uzak, evim gibi sıcak yaşam alanı - botanik
park projesi
 Toprağı keşfet ve engeline takılma - seramik atölyesi
oluşturularak hediyelik seramik ürünler yapılacak.
 Hidrolik makas -ilçemizdeki yangın ve traﬁk kazalarında
kullanılmak üzere
 Çağdaş belediyecilikte eğitim - çok amaçlı etkinlik salonu ve kurs düzenleme programları

www.golbasi.bel.tr
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B

elediyemizin Bilişim sistemleri, Strateji Geliştirme
Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Müdürlüğümüz, Belediyemizin bilgisayar otomasyonunu
ve paket programlarının verimli çalışmasını sağlamak,
bilgi işlem konusunda birimler arasında koordinasyon
çalışmaları yürütmek, bilgisayar teknolojisini takip ederek belediyemizin otomasyon gelişimini ve hizmetini
kesintisiz yerine getirme çalışmalarını sürdürmektedir.

Bilgisayar teknolojisinin getirdiği çağdaş imkânlardan
yararlanmak amacıyla yeni teknolojileri takip ederek, belediye personelimizin kullanımına sunarak, vatandaşlarımıza
daha kaliteli ve hızlı bir hizmet verilmesini gerçekleştirmekteyiz. Belediyemizde mevcut bilgisayarda kurulmuş
olan programların bakım ve güncelleştirmelerini yapmak,
tehlikelere karşı güvenlik önlemlerinin alınması, internet
ve network ağı fonksiyonlarının etkin ve uyumlu çalışması, tüm bilgisayar, yazıcı ve yan donanımlarının tamir ve
bakımları Strateji Geliştirme müdürlüğümüzde Bilgisayar
Mühendisi tarafından yapılmaktadır. Resmi web sitemizin tasarımını yapmak programlamak ve güncel tutularak
günlük hizmetinin yerine getirilmesi yine tarafımızca yapılmaktadır.

2015 Yılı içerisinde E-belediye vatandaşın hizmetine
sunulmaya devam etmiştir. E-belediyeden borç sorgulayabilir ayrıca şikâyet, istek ve önerileri ulaştırılmaktadır.
Teknik alt yapıyı çalıştırıp birimlerin sorunları giderilmiştir.
Web (www.golbasi.bel.tr) sitemizin yazılımı tamamlanmış
ve devamlılığı sağlanmıştır.Gölbaşı Tanıtımı için (www.
golbasigolu.com) , (www.golbasigolu.net) sitemizin yazılımı tamamlanmış ve devamlılığı sağlanmıştır.Belediye
otomasyon uygulamaları, web sayfası ve fotoğraf arşivi
için 3 adet 2 TB Network NAS harici disk alınmıştır.

Anti virüs server versiyonu güncellenerek güncel olan
virüslere karşı önlem alınmıştır. Gelişen teknolojileri kullanarak güvenli, esnek, yönetilebilir bir yapıya kavuşan
Gölbaşı Belediyesi Bilgi Sistemleri alt yapısı; Antivirüs,
Trojan, Malvare, backdoor gibi istenmeyen kodlara karşı
bilgisayarların güvenliğini sağlayan yazılımların yaygınlaştırılması ve etkin kullanımını, tek merkezden yönetilebilir hale getirilmiştir. İnternet traﬁğinin giriş ve çıkışını
Firewall, Antispam, Web Filtering gibi servislerle koruma
altına alarak, tüm internet traﬁği virüslere karşı, bilinçsiz
ya da kötü niyetli saldırganlara ve istenmeyen kurum içi
iletişime karşı korunmasını sağlanmıştır.
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Donanımsal
Çözümler
.BTBÃTUà#JMHJTBZBS#BLN48 Adet

4FSWFS#BLN9 Adet

Bilgi İşlem

-B[FS:B[D#BLN11 Adet

Faaliyetlerimiz

614#BLN2 Adet

%J[àTUà -BQUPQ #BLN14 Adet

/FUXPSL#BLN37 Adet

"%4-#BLN5 Adet

/PLUB7VSVûMV:B[D#BLN6 Adet

Yazılımsal
Çözümler
8JOEPXT,VSVMVNV

48 Adet

#FMFEJZF0UPNPTZPO,VSVMVNV

17 Adet

7JSàT ±FûJUCB[OEBTBZ

48 Adet

5SPKFO7F4QZ5BSBNB ±FûJUCB[OEBTBZ
5

190 Adet

0GmDF,VSVMVNV

63 Adet

1SJOUFSWF%JøFS,VSVMVNMBS

68 Adet

5FMFGPO%FTUFLMJ:B[MN±Ú[àNMFSJ

25 Adet

6[BLUBO&SJûJNJMF4PSVO±Ú[àNà

82 Adet

Yıl içinde kendi kendini kopyalayan ve dosyadan dosyaya
bilgisayardan bilgisayara yayılabilen, hard diskin formatlanmasına, biosların silinmesine ve verilerin bozulmasına
sebep olabilen 18 çeşit virüs ve sabit diskteki bilgilere
zarar verebilecek olan 1265 çeşit trojen sistemimize zarar veremeden bloklanarak temizlenmiştir. 2015 Yılı için,
Belediye Otomasyon Yazılımın Uygulama, Yazılımları,
Geliştirilmesi, Bakım Destek ve Revize Hizmetinin alımı
yapılmıştır. Yazı İşleri Müdürlüğü görüntü ve kayıtlarının
dijital ortama atılması, kayıtlar üzerinde gerekli editleme
işlemlerinin yapılarak kullanıma sunulması ve arşivlenmesi
sağlanmıştır

Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz, bu kapsamda 20015
yılı içerisinde, Müdürlüklerimizin isteği ve Başkanlık Makamının talimatları doğrultusunda bölgemizde 12.000 fotoğraf
çekmiş olup, tüm fotoğraﬂar bilgisayarda arşivlenmiştir.
Belediye birimlerimizden gelen paket programların arıza
ve raporlama talepleri karşılanarak programların sorunsuz
çalışması sağlanmış, donanımsal arızalar acilen çözüme
kavuşturularak iş aksamaları önlenmiştir. Donanım ve yan
ürünleri olarak 132 adet arıza giderilmiş,Yazılım ile ilgili
541 problem çözümlendirilmiştir. İç birimlerimizin yazılım,
donanım, program, network arızaları; zaman geçirilmeden
çözülmesi sağlanmıştır.
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Beyaz Masa

Beyaz Masa

Belediyemiz bünyesinde Beyaz Masa İŞKUR iletişim birimine 2015 yılı
içerisinde TYP programı
dâhilinde 2.450 kişi iş
müracaatı yaptı. 765 Kişi
işsizlik ödeneği başvurusu yaparak bunlardan 643
kişiye işsizlik maaşı bağlanması sağlandı. Ayrıca
1680 vatandaşımızın işkur kayıtları yapılmıştır.
 Besni Sosyal Hizmetler Toplum Merkezi ile koordineli
çalışmalar yapılarak 75 dul ve yetim vatandaşımıza
maaş bağlanmıştır. Bunlardan 48 Vatandaşımıza evde
bakım maaşı bağlanmıştır. 2015 yılı içersinde haftalık
olarak özürlü, dul ve yetimlerin Belediye Başkanımızın katılımı ve talimatları doğrultusunda Beyaz masa
ekiplerince evleri ziyaret edildi.
 Belediyemiz Beyaz masa bürosuna yardım talebin-

de bulunan fakir ve yardıma muhtaç kişilere sosyal
yardımlaşma ile TOGEM ‘e Beyaz Masa tarafından
370 dilekçe yazılarak maddi gıda ve kıyafet yardımı
yapılması sağlandı.
 Beyaz Masaya müracaat eden 272 vatandaşımıza, Yeşil
Kart ve genel sağlık sigortası çıkarılması için Sosyal
Yardımlaşma Vakfı ile irtibatlı çalışılarak sorunlarının
çözümü sağlanmıştır.
 Beyaz masaya 2015 yılı içerisinde 1.145 istek ve şikâyet müracaatı olmuştur. Beyaz Masaya gelen tüm
müracaatlar değerlendirilerek vatandaşlarımızın istek
ve şikâyetlerine çözümler sunulmuştur.
 Belediyemize müracaat edilen tüm resmi ve tüzel
ilanlar yapıldı.
 Beyaz Masaya 38 özürlü vatandaşımızın müracaatı
ile sağlık kurul raporu alınması için gerekli yardım
ve danışmanlık yapılarak sorunlarının çözümü sağlanmıştır
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TOGEM ( Toplumsal Gelişim Merkezi)
 Gölbaşı Belediyesi TOGEM işbirliğiyle 26.02.2015 tarihinde
düzenlediği birlik, beraberlik ve kardeşlik gecesinde ihtiyaç sahibi 1000 çocuk giydirildi. Ayrıca gecede İlahiyatçı
yazar Ömer Döngeloğlu sohbet, İlahi sanatçısı Recep
Aslan ilahileri, Yetenek sizsiziniz programının 2.si Bilal
Göregen güzel ve eğlenceli dakikalar sundu. Program
sonunda semazen ve mehteran takımı da gösteri yaptı.
 03.02.2015 tarihinden 01.01.2016 tarihlerine kadar 3500
aileye giyim ve gıda yardımı yapıldı. Ayrıca 20 mülteci
aileye gıda ve giyim yardımı, 4 okulun ihtiyaç sahibi
öğrencilerinin ihtiyaçları, 2 yatılı kuran kursunun kız
öğrenci ve erkek öğrencileri olmak üzere giyim ve gıda
yardımı yapılarak 2 haftada bir de hastanede mağdur
olan aileler ziyaret edilip ihtiyaçları karşılandı.

Birgül ÖZDEMİR
TOGEM
 07.08.2015 tarihinde Gölbaşı TOGEM Fatih Talebe Yurdundaki 60 öğrenciye 2 aylık gıda yardım yapıldı.
 03.05.2015 tarihinde Gölbaşı Belediyesi TOGEM tarafından Gölbaşı Meydan Köyü okulunda ihtiyaç sahibi
öğrencilere temizlik malzemesi ve giyim yardımı yapıldı
 Yeni evlenecek bazı çiftlerin kuaförlük, gelinlik ve düğün
yemeği Gölbaşı TOGEM tarafından karşılandı. (08.07.2015)
 06.06.2015 tarihinde Gölbaşı TOGEM, eşi tarafından terk
edilen annesine ve 3 çocuğuna sahip çıktı. Kendilerine
ev kiralayıp baştan sona evi yenilenen ailenin çocuklarına
da 8 aylık kıyafet ve gıda yardımı yaptı.
AHŞAP YAPIM ve YAPIMCISI KURSU

 17.06.2015 tarihinde Gölbaşı Belediyesi TOGEM tarafından 210 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yapıldı.
 07.04. 2015 tarihinde Gölbaşı Belediyesi TOGEM, Savran
İlk/Ortaokulundaki ihtiyaç sahibi öğrencileri giydirdi.
 Gölbaşı Belediyesi TOGEM, Belören Belediyesinin düzenlediği programda başarılı 100 öğrenciye giyim ve
değişik hediyeler verdi.

 Gölbaşı Belediyesi TOGEM ve İŞKUR işbirliğiyle açılan
kursta 12 kursiyer marangozluk eğitimi almıştır.
HEREKE İPEK HALI DOKUMA KURSU
 Gölbaşı Belediyesi TOGEM ve İŞKUR işbirliğiyle açılan
kursta 12 kursiyer halı dokumayı öğrenmiştir.
SAÇA BAKIM ve BAKIMCISI KURSU

 20.04.2015 tarihinde Gölbaşı TOGEM, Fatih Talebe
Yurdundaki ihtiyaç sahibi kız öğrencilerine giyim ve
gıda yardımı yaptı.
 15.05.2015 tarihinde Gölbaşı TOGEM 200 ihtiyaç sahibi
aileye gıda yardımı aptı

 Gölbaşı Belediyesi TOGEM ve İŞKUR işbirliğiyle açılan
kursta 12 kursiyer kuaförlük mesleğini öğrenmiştir.

www.golbasi.bel.tr
w.golbasi.bel.tr
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Gölbaşı Belediyesi Kent Konseyi etkin faaliyetlerini yürütmeye başladığı 2010 yılından bu yana çalışmalarını
sürdürmüş olup 2015 yılı içerisinde de bu faaliyetlerini
imkânlar dâhilinde yürütmeye devam etmiştir. Konuyla
ilgili olarak 2015 yılı içerisinde yapmış olduğumuz faaliyetlerimiz aşağıda sunulmuştur.

El sanatları ve işlemecilik dalında yürütülen programlarda:










Ahşap boyama
Transfer tekniği
Çatlatma tekniği
Eskitme tekniği
Taş döşeme tekniği
Cam boyama tekniği
Seramik boyama tekniği
Çini işlemeciliği
Süsleme tekniği

Dallarında çalışmalarımız deneyimli Eğitmen Öğretmenimiz
Suzan SALIK nezaretinde yıl boyunca devam ederek 2015
yılı içerisinde 4 modül tamamlanmış olup çok sayıda ürün
elde edilmiştir.
Alçı çalışmaları:
Diğer taraftan alçı tekniği, boyama ve süs eşyaları yapımında
ayrı bir çalışma yapılarak çeşitli ürünler elde edilmiştir.
Galoş ve çöp poşeti yapım çalışmalarımız aralıksız devam
etmektedir. Plastik işleme dalında şimdilik,








Mutfak tipi çöp poşeti
Katı atık poşeti
Orta boy çöp poşeti
Battal boy çöp poşeti
Kurban atık poşeti
Fide poşeti
Galoş imalatı

Yapımı devam etmekte olup bu çalışmaları özellikle engellilerimizle gerçekleştirmekteyiz. Bizler bu işe gönül verenlerle
çalışma atölyemizde gerek poşet gerekse de galoş yapımında
sadece kesim ve yapıştırma işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

Niyazi Arslan
Kent Konseyi
Bşk.

www.golbasi.bel.tr
w.golbasi.bel.tr

Gölbaşı
Kent
Konseyi
Kent Konseyi
Faaliyetleri
 Daha önce hazırlamış olduğumuz battal boy çöp poşetlerimiz
ve katı atık çöp poşetlerimiz Belediyemiz temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere teslim edilmiştir. Ayrıca elimizde
bulunanın ﬁde dikim poşetlerinin tamamı kullanıma hazır
hale getirilmiştir.
 Mevcut bulunan ﬁde poşetlerimiz Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından alınarak Belediyemiz çiçek üretim serasında
kullanılmaktadır. Yine Belediyemizin dağıtmış olduğu Kurban
poşetleri de daha önceden engellilerimiz tarafından hazırlanarak Kurban Bayramında belediyemiz temizlik hizmetlerinin
kullanıma sunulmuştur.
 Şu an itibariyle poşet ve galoş yapımında 9 kişilik engelli
kursiyerimiz hizmet vermektedir. Bu çalışmalarımız kesintisiz
devam edecektir.
 Düzenlenen kurslarımıza devam eden kursiyerlerimiz dönem
dönem değiştirilmekte olup bundaki amaç bir anda oluşacak
yığılmanın önüne geçerek her dönem 15-20 kişi arasındaki
kursiyerle daha verimli çalışmalar yaparak kargaşayı önlemeye yönelik bir uygulamadır. Bu uygulamayla yıl boyunca 185
engelli bireylerimiz kurslarımızdan yararlanmıştır.


Ahşap boyama, Transfer tekniği, Çatlatma tekniği, Eskitme
tekniği, Taş döşeme tekniği,

 Cam boyama tekniği, Seramik boyama tekniği, Çini işlemeciliği,
Süsleme tekniği, Alçı işleme ve boyama dallarında Gaziantep’ten
gelen usta eğitmenler 05.03.2015 – 13.05.2015 - 07.07.2015 –
19.11.2015 tarihlerinde 4 defa seminer verilmiştir. (Eğitmenler,
Esma ÖZTÜRK, Sibel COŞKUN, Gökay UĞUR)
 Söz konusu çalışmalardan elde edilen ürünlerin satışlarıyla
elde edilen maliyet dışı gelirden kursiyerlerimize farklı zaman
dilimlerinde çalışma performansları, devam durumu, çalışma
ve arkadaş uyumlarına göre gelir paylaşımı yapılmaktadır.
 Bilgisayar Kullanma eğitimimiz yıl içerisinde iki kez düzenlenmiş olup Ofﬁce Programı kullanımı konusunda uygulamalı
çalışmalar yapılmıştır. Bu kurslara toplam 38 kursiyer iştirak etmiştir. 2016 yılı içerisinde de Bilgisayar kursuyla ilgili
yapılacak olan müracaatlar değerlendirilerek yeni kursların
açılması için Halk Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği yapılması
planlanmaktadır.
ad
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2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Engelli Evinde





El sanatları
Çini, seramik, cam ve ahşap boyama ve süsleme sanatı
Bağlama kursu
Bilgisayar kursu

Dallarında farklı tarihlerde engellilere yönelik 4 kurs düzenlenmiş olup bu kurslara toplamda 185 engelli kursiyer iştirak
etmiştir. Bunlardan başarılı olanlara sertiﬁkaları verilmiştir.
Sertiﬁka dağıtımı düzenlenen kurslara göre şu şekildedir.
 Bilgisayar kullanma kursunda 23 kişi
 El sanatları, çini, seramik boyama dalında 65 kişi
 Bağlama kursunda 13 kişi
Ayrıca poşet ve galoş yapımında 9 engelli kursiyerimiz yıl
boyunca çalışmalara katılmıştır. Ancak bu dalda Eğitici öğretmenimiz olmadığı için kendilerine sertiﬁka verilememiştir.
Engellilerimiz mesai günleri içerisinde aracımızla evlerinden
alınarak Engelli Evine getirilerek eğitim sonrası tekrar evlerine bırakılmaktadırlar.
İlçemizin sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili çalışmalarımız
da yıl boyunca devam etmiş olup grup toplantıları gerçekleştirilerek ortaya çıkan durum değerlendirilerek sonuçları
yürütme kurulumuza taşınmıştır. Konuyla ilgili olarak yürütme
kurulu toplantılarımıza periyodik olarak gelen grup raporlarındaki sorunlar tartışılarak rapor haline getirilmiş ve Başkanlık
Makamına sunulmuştur.

www.golbasi.bel.tr
w.golba
tr
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Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin halkımıza
duyurulması amacı ile her çalışmanın videosu hazırlanmış,
çalışmalar hem belediye web sayfasından hem de sosyal
medyadan yayınlanmıştır.
Belediye Başkanımızın çalışmaları, projeleri ve belediye
faaliyetleri hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacı
ile belediye’nin tüm faaliyetleri kamera ve fotoğraf makinesi
aracılığıyla kayıt altına alınıp, haberleştirilerek elektronik
posta, telefon, gibi araçlar üzerinden işitsel, yerel ve ulusal
basın yayın kuruluşlarına, ajanslara iletilerek kamuoyu haberdar edilmiştir. Ayrıca Belediye Başkanımız ile basın yayın
mensuplarının görüşmeleri, Belediye Başkanımızın gazete, TV,
radyo kurum ve kuruluşlarına ziyaretini, radyo ve TV’lerde
canlı yayınlara katılımını organize edilmiştir. Ayrıca, basın
yayın faaliyetlerinde kullanılan teknolojik cihazların hizmet
kalitesini arttırmak amacıyla bakım-onarım ve yenileme çalışmaları periyodik olarak yapılmıştır.
Belediyemiz faaliyetlerinin yer aldığı, video kayıtları montaj
programları aracılığıyla kurgulanarak, başta ajanslar olmak
üzere, yerel ve ulusal televizyon kanallarının FTP adreslerine ve sosyal medyaya haber formatında servis edilmiştir.
Bu kapsamda, belediyenin faaliyet ve hizmetlerine yönelik
günlük haberler, ajanslar, yerel ve ulusal medya kanalları aracılığı ile kısa zamanda kamuoyuna duyurulması sağlanmıştır.
Ulusal ve yerel basında internet, gazete ve televizyon iletişim
kanallarından, Belediye Başkanımız ve Gölbaşı Belediyesi
hakkında çıkan haberler taranarak arşivlenmiştir. Taranan
haberler, bülten halinde hazırlanmıştır.
Belediye Başkanımızın basın açıklamalarının yanı sıra, gündemi ve çalışmalar arşivlenir ve kurumsal sitede yayınlanır.
Belediyemiz Kurumsal İnternet Sitesi’nde bulunan yayımların güncel tutulması sağlanarak; etkinlik, haber, duyuruların
vb. siteye eklenmesi ve görsellerin oluşturulması, müdürlük
sayfalarının güncellenmesi çalışmaları yapılmıştır.

Sosyal medya üzerinden ( facebook, twitter vb.) vatandaş
şikayet, talep, öneri ve beklentileri alınmış ve ilgili personeller tarafından dönüş yapılmıştır.
Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtımı amacı ile aﬁş, billboard,
dergi gibi görsel ve yazılı materyallerinin tasarımları oluşturulmuştur. Önemli gün ve haftalarda başkanımızın dilek ve
temennilerinin vatandaşlarımıza iletilmesi ve vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacı ile broşür, aﬁş ve billboardlar
hazırlanmıştır.
2015 yılı ajanda ve takvim çalışması yapılmıştır. Belediye
Başkanımız Yusuf Özdemir ile yerel ve ulusal basının temsilcileriyle periyodik toplantılarda bilgi paylaşımı yapılmıştır.
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca, belediye’ye gelen
talepler alınarak ilgili birimlere iletilmekte, takibi yapılmakta
ve sonucu hakkında ilgilisine bilgi verilmiştir.
“Başbakanlık İletişim Merkezi” kanalı ile Belediyemize iletilen
çeşitli talep ve şikâyetler, personel tarafından takip edilerek
ilgili birime iletilmiş ve sonuç hakkında “Başbakanlık İletişim
Merkezi”’ne dönüş yapılmıştır.
Vatandaşlar tarafından telefon yoluyla ya da müdürlük birimine gelerek sözlü veya yazılı olarak iletilen talep ve şikâyetler,
ilgili birimlere iletilerek takibi yapılmış ve sonucu hakkında
ilgilisine bilgi verilmiştir.
Vatandaşlarımızın, beklenti ve taleplerini, belediyenin üst
düzey yetkililerine doğrudan ulaştırılmıştır. Bu doğrultuda
2015 yılında 154 vatandaşımız ile görüşülerek sorunları çözümlenmiştir.
Belediyemize, telefon aracılığıyla ya da şahsen başvuran
vatandaşların talep ve şikâyetlerini ilgili birime ulaştırabilmeleri için Danışma Birimi tarafından yönlendirme hizmeti
verilmiştir.
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Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Gecesi
Belediyemiz ve Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) işbirliğiyle Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Gecesi düzenlendi.
Efsane Düğün Salonu
26.02.2015

Atık Pillerin Toplanması Kampanyası
Belediyemiz ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları
Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) iş birliğiyle, atık pillerin
toplanması, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında
ilçemiz genelinde tüm özel, kamu ve kurumları ile okullarda
pil toplama kampanyası başlattı.
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Gözyaşı Geceleri
Zaferin Gözyaşları Çanakkale
Çanakkale Zaferinin 100.yıl etkinlikleri çerçevesinde belediyemiz tarafından Gözyaşı Ekibi tiyatro
grubu tarafından Zaferin Gözyaşları Çanakkale oyunu sergilendi.
Efsane Düğün Salonu
20.03.2015
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Garﬁeld Traﬁkte
Oyunu
Belediyemiz Kültür ve Sanat Etkinlikleri
Çerçevesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik
Ve Çocuk Bayramı Kapsamında “Garﬁeld
Traﬁkte” Adlı oyun sergilendi
Belediye Konferans Salonu
26.03.2014

Çocuklara Lunapark Eğlencesi Programı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde
ilkokul öğrencilerine ücretsiz lunapark
eğlence programı.
Lunapark Eğlencesi
18.05.2015

www.golbasi.bel.tr
w.golba
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Baş Belası Oyunu
Gölbaşı Belediyesi Sanat Tiyatrosu
Belediyemizin Kültür ve Sanat etkinlikleri çerçevesinde; Halk Eğitim (HEM) destekli, Belediyemiz Sanat
Tiyatrosu oyuncuları tarafından “Baş Belası” Adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Belediye Konferans Salonu
24.05.2015
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Hizmet İçi Eğitim
Belediyemiz Büro Personeline Yönelik
Hizmet İçi Eğitim Programları Kapsamında Gölbaşı Meslek Yüksekokulu ile
imzalanan protokolle ‘Resmi Yazışma
Kuralları’ Eğitimi Verildi
28.04.2015
Gölbaşı Belediyesi Konferans Salonu
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Uluslararası Konferans
07.05.2015
İlçemizde düzenlenen “1.Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Kültür-Turizm ve Ekonomi Kongresi belediyemiz ev sahipliğinde Gölbaşı Belediyesi Konferans Salonunda yapıldı.
Belediye Konferans Salonu

75

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi 2015 Faaliyet Raporu

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Kültür-Sanat
Faaliyetlerden Özel Fotoğraﬂar

Emrah Güneş ve Semazen Gösterisi
Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri kapsamında Emrah Güneş İlahi
Konseri ve Semazen gösterisi düzenlendi.
75.Yıl Meydanı
18.06.2015
Emrah Güneş ve Semazen Gösterisi

Muhammet Mustafa Korkma Hoca Sohbeti
Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri kapsamında Muhammed Mustafa
Korkmaz hocanın sohbeti ile devam etti.
75.Yıl Meydanı
19.06.2015
Muhammet Mustafa Korkma Hoca
Sohbeti

Recep Arslan İlahi Konseri
Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri kapsamında Recep Arslan İlahi
Konseri düzenlendi.
75.Yıl Meydanı
20.06.2015
Recep Arslan İlahi Konseri
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Skeç, Palyaço, Çocuk Şarkıları Malatya
Seyir Tiyatrosu
Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri
inl
nlik
likllerii
kapsamında Malatya Seyir Tiyatrosu
tro ekibi
trosu
bi
tarafından Kılıbık skeci , palyaço
aly
alyaço
yaço
ço şşov
ov v
ve
e
çocuk şarkıları eğlencesi yapıldı.
pıld
pıldı.
75.Yıl Meydanı
21.06.2015
Skeç, Palyaço, Çocuk Şarkıları
Malatya Seyir Tiyatrosu

Hacivat ve Karagöz oyunu ile Kız İsteme skeci
Malatya Seyir Tiyatrosu
Belediyemiz 2015 yılı Ramazan
amazan etkinlikleri
kapsamında Malatya Seyir Tiyatrosu
atrosu ekibi
bi
tarafından Hacivat ve Karagöz oyunu
u ile
i
Kız İsteme skeci oyunları sergilendi.
di.
75.Yıl Meydanı
22.06.2015
Hacivat ve Karagöz oyunu ile Kız İsteme skeci
Malatya Seyir Tiyatrosu

Hacivat ve Karagöz oyunu ile Kız İsteme skeci
Malatya Seyir Tiyatrosu
Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri
kapsamında Malatya Seyir Tiyatrosu ekibi
tarafından İbiş’in Maceraları oyunu, Şehit
Ahmet Demir Ortaokul öğrencilerinden
oluşan Karagöz ve Hacivat, Nasreddin Hoca,
İbni Sina gibi karakterleri canlandırdı.
75.Yıl Meydanı
23.06.2015
Hacivat ve Karagöz oyunu ile Kız İss
teme skeci
Malatya Seyir Tiyatrosu
atro
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Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Kültür-Sanat
Faaliyetlerden Özel Fotoğraﬂar

Hacivat ve Karagöz oyunu ile Kız İsteme skeci
Malatya Seyir Tiyatrosu
Malatya Seyir Tiyatrosu tarafından Leyla
İle Mecnun oyunu sergilendi. Oyundan
sonra ise Palyaço Gösterisi ve yarışmalarla çocuk oyunları sergilendi
75.Yıl Meydanı
24.06.2015
Hacivat ve Karagöz oyunu ile Kız
İsteme skeci
Malatya Seyir Tiyatrosu

Hacivat ve Karagöz oyunu ile Kız İsteme skeci
Malatya Seyir Tiyatrosu
Malatya Seyir Tiyatrosu tarafından Komedi Dans Üçlüsü gösterisi, Palyaço
Gösterisi ve yarışmalarla çocuk oyunları sergilendi.
75.Yıl Meydanı
25.06.2015
Hacivat ve Karagöz oyunu ile Kız
İsteme skeci
Malatya Seyir Tiyatrosu

Hacivat ve Karagöz oyunu ile Kız İsteme skeci
H
M
Malatya
Seyir Tiyatrosu
Malatya Seyir Tiyatrosu tarafından Hayırsız Evlat isimli tiyatro gösterisi sergilendi.
75.Yıl Meydanı
26.06.2015
Hacivat ve Karagöz oyunu ile Kız
İsteme skeci
Malatya Seyir Tiyatrosu
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Bilal Göreğen Konseri
Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri
inl
inlikleri
nllikllerii
nlik
kapsamında bir özel televizyon
on
n kanalınkanalında düzenlenen yarışmada tanınan
anı
anınan
n nan
nınan
an g
görme
görm
gö
rme
e
engelli Bilal Göregen sahne aldı.
ald
75.Yıl Meydanı
27.06.2015
Bilal Göreğen Konseri

Organize İşler Tiyatro Oyunu
u tarafından OrgaOrgaMalatya Seyir Tiyatrosu
rii
nize İşler Tiyatro oyunu, şiirr dinletileri
ve çocuk oyunları sergilendi.
75.Yıl Meydanı
26.06.2015
Organize İşler Tiyatro oyunu

Grup Visal İlahi Ekibi
Grup Visal İlahi ekibi tarafından konser
verildi.
75.Yıl Meydanı
27.06.2015
Grup Visal İlahi ekibi
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Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Kültür-Sanat
Faaliyetlerden Özel Fotoğraﬂar

Hacivat Karagöz Oyunu, İlahi ekibi ve meddah gösterisi
Ramazan etkinlikleri kapsamında Malatya Seyir Tiyatrosu tarafından Hacivat
Karagöz oyunu, ilahi ekibi ve meddah
gösterisi sunuldu.
75.Yıl Meydanı
28.06.2015
Hacivat Karagöz oyunu, ilahi ekibi
ve meddah gösterisi

Çocuk Oyunları ve Paylaço Gösterileri
Malatya Seyir Tiyatrosu tarafından Yetimler Günü dolayısıyla çocuk oyunları
ve palyaço gösterileri ile devam etti.
75.Yıl Meydanı
29.06.2015

Vatandaş Rıza İsimli Tiyatro
Ramazan etkinlikleri kapsamında Malatya Seyir Tiyatrosu tarafından Vatandaş
Rıza isimli tiyatro gösterisi ve palyaço
sergilendi.
75.Yıl Meydanı
30.06.2015
Vatandaş Rıza isimli tiyatro

81

www.golbasi.bel.tr
w.golba
tr

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

Kültür-Sanat
Faaliyetlerden Özel Fotoğraﬂar

Mustafa Caymaz İlahi Konseri
Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri
inl
nlik
likllerii
kapsamında Mustafa Caymaz İlahi
ahi Konseri
eri
düzenlendi.
75.Yıl Meydanı
01.07.2015
Mustafa Caymaz İlahi Konseri

Feyzullah Koç İlahi Konseri
Belediyemiz 2015 yılı Ramazan
amazan etkinlikleri
kapsamında Feyzullah Koç İlahi
lahi konseri
ri
düzenlendi.
75.Yıl Meydanı
02.07.2015
Feyzullah Koç İlahi konseri

Hacivat Karagöz Oyunu
Malatya Seyir Tiyatrosu ekibi tarafından Hacivat Karagöz Oyunu ve 2 palyaço sahne aldı.
75.Yıl Meydanı
11.07.2015
Hacivat Karagöz Oyunu
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Müdürlüğü

Kültür-Sanat
Faaliyetlerden Özel Fotoğraﬂar

Umuda Uzanan El Oyunu
Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri kapsamında Malatya Seyir Tiyatrosu ekibi tarafından Umuda Uzanan El
Oyunu sergilendi.
75.Yıl Meydanı
12.07.2015
Umuda Uzanan El

Abdurrahman Dilipak Konferansı
75.Yıl Meydanında Ramazan etkinliklerin katılan Gazeteci Yazar Abdurrahman
Dilipak, Türkiye ve dünya gündemini
değerlendirdiği bir konferans verdi.
75.Yıl Meydanı
13.07.2015
Abdurrahman Dilipak

Selçuk Güner Konseri
Yerel Ses Sanatçısı Selçuk Güner tarafından Türk Halk Müziği Konseri verildi.
75.Yıl Meydanı
14.07.2015
Selçuk Güner Konseri
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Davut Özdemir Sohbeti
Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri
inl
nlik
likllerii
kapsamında Gaziantep’in ünlü hocalarından
oca
ocalarından
an
Davut Özdemir, sohbetleriyle
yle d
yle
dini
inii bi
in
bilgibilg
b lgiiler vererek Kadir Gecesinin
n ön
öneminden
bahsettiği bir konferans verdi.
75.Yıl Meydanı
15.07.2015
Davut Özdemir Sohbeti

İftar Yemeği
Belediyemiz 2015 yılı Ramazan etkinlikleri
programının son gününde Belediye Başkanımız ve personeli yaklaşık 1000 kişiyle
iftarda buluştu.
75.Yıl Meydanı
16.07.2015
İftar Yemeği
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Traﬁk Kurallarını Öğreniyorum kitabı belediyemiz
tarafından hazırlandı ve dağıtıldı.
Belediyemiz tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Traﬁk Kurallarını
Öğreniyorum kitabı dağıtıldı.
Gölbaşı ve Köylerindeki Tüm Okullar
27.10.2015

Gözyaşı Geceleri “ Tövbekar “
Belediyemiz kültür ve sanat etkinlikleri
kapsamında Gözyaşı Geceleri Tövbekar
isimli program sahnelendi.
Efsane Düğün Salonu
Gözyaşı Geceleri “Tövbekar”
20.11.2015
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Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü
Kültür-Sanat
Faaliyetlerden Özel Fotoğraﬂar
Geleneksel 10. Aşıklar Şöleni

10. Aşıklar Şöleni
11.12.2015
Gölbaşı Belediye Konferans Salonu
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Fen
İşleri
Müdürlüğü
Görev ve Yetkileri

Mehmet Özbay
Fen İşleri Md. V.

G

ölbaşı Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın
belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir
ve direktifleri doğrultusunda; Gölbaşı Belediye’si sınırlan
içerisinde yürürlükteki İmar Planlarına uygun olarak yeni
yolların yapılması ve mevcut yolların onarılmasını sağlamaktan, kış şartlarında yolların ulaşıma açık tutulmasından, ana
arterler, cadde ve kavşaklarda trafik akışını sürekli kılacak
yol ve sürüş güvenliği oluşturarak sinyalizasyon şebekelerini tesisi ettirmekten, trafik emniyeti için yatay-düşey trafik
işaretlerini yapmaktan veya yaptırmaktan, trafik akışını en
iyi şekilde sağlamak, kararlarını uygulamaktan veya uygulatmaktan, biriminin ihtiyaç duyduğu malzemelerin temin edilerek kullanıcılara verilmesini sağlamaktan; biriminin çalışma
programını hazırlayıp takip etmekten, Belediye’nin diğer
birimleri ile işbirliği içerisinde kaçak yapıların yıkılması için
gerekli araç-gereç ve ekipmanı sağlamaktan, kendi müdürlüğü
ile alakalı hafriyat işlerinin yürütülmesini takip etmekten,
İmar Kanununun 23. maddesi ile ilgili uygulamaların ve iştirak paylarının takip edilmesinden, vatandaşların istek ve
şikâyetlerini alıp değerlendirmek ve sonucunu ilgili kişi ve
kurumlara iletmekten, fiziki çevre düzenlemeleri (bordur,
trotuar vb.) ile ilgili işleri yürütmekten, kentin altyapı ve
yatırımlarının amaca ve onaylanan planlara uygun olarak
yapılmasından; Gölbaşı Belediye’si sınırlan içerisinde imar
planlarında yeşil alan olarak ayrılan yerlerin park ve bahçe,
oyun ve spor alanları vb. şekilde toplumun ortak kullanım
alanı olarak değerlendirilmesi çalışmalarını planlamak ve
yürütmekten, yeni parklar oluşturmak ve eski parkların bakım ve revizyonunu sağlamaktan, topluma çevre bilincinin
aşılanmasında biriminin üzerine düşen görevleri yürütmekten,
bölgedeki molozların toplanmasından ve döküm yerlerine
nakledilmesinden, biriminin sunduğu hizmetlerle ilgili ve
belediyenin diğer birimlerin ihale yoluyla yapılacak işlerin proje ve ihale işlemlerini, hakkedişleri ve ödemelerini
takip etmekten kontrollük görevini yürütmekten Gölbaşı
belediyesine ait tüm araç ve iş makinelerin onarım tamir ve
bakımlarını yapmak veya yaptırmaktan sorumludur.Belediye Başkanı’nın veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının
gözetimi ve denetimi altında yukarda özetle belirtilen görevlerin ifa ve icrası.
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Fen İşleri Müdürlüğü Tarafından
2015 Yılında Yapılan İhaleler
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Tesis Projesi
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İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 340 ada 1 ve 2 nolu
parsellerin üzerine kat karşılığı yap işlet devret modeli
eli
2886 sayılı devlet ihale kanununa göre; Yapım ihalesi
2013 yılının 4.ayında yapılıp 2013 yılının 9. ayında
ın da inında
şaat ruhsatı alınarak inşaatına başlanan 6.600.000
00 ,00
TL keşif bedelli proje ,3 blok halinde yapılmış olup,
up
up,
p,
yapının inşaat alanı 8.996,30 m2 dir.

Projede 40 adet konut,3 adet Türk hamamı,2 ade
adet
dett sade
sa
una, 2 adet buhar odası, 2 adet fitness salonu,48
u,4
,48 yatak
kapasiteli 4 yıldızlı odaları, 1 adet yarı olimpik
mp k yüzme
mpik
yüzm
havuzu ve 1 adet normal havuz, 300 kişi kapasiteli
ka
k
kap
aapasiteli
p
çok
amaçlı salon ( kafeterya-toplantı ) bulunmaktadır.
kta
ktadır. Proktad
jemiz 2015 yılının 4. ayında yapı kullanma izin belgesi
elgesi
elg
verilerek hizmete açılmıştır.

Proje bir entegre tesisi olup verdiği hizmet ve projenin
en
enin
amaçları açısından ilimizin en büyük kamu projelerindendir. Projemizde bulunan yarı olimpik yüzme havuzu
ilimizde ilk ve tek olma özelliğini taşımaktadır. Yaz ve
kış aylarında kullanılabilme özelliğine sahip olup çevre
evre
il ve ilçelerden oldukça rağbet görmektedir.

Yine Türk hamamları bayanlara ve erkeklere
kek
keklere
ayrı olijyen
ijyenikliğ
ği
mak üzere yapılmış olup, kullanırlığı ve hijyenikliği
arı
rın
rı
ı na
ile göz kamaştırmaktadır. Gençlerin spor yapmalarına
imkan sağlayan fitness salonları ve çok amaçlı salonu
alonu
yine pırıl pırıl görünümü ve kullanım açısından eksiksiz
ksiks
iksiz
olup ilçemizde bir numaradır. Otel odaları 4 yıldızlı
y
olup İlçemize gelen misafirlerimize tam bir konfor
for sağlamaktadır.
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Müdürlüğü
Atıksu Arıtma
Tesisi

İlçemiz fatih mahallesinde,11.500,00 m2 alan üzerine
inşa edilen ve 03.09.2012 yılında ihalesi yapılarak 2015
yılında faaliyete başlayan atıksu arıtma tesisi projesi, ilimizde ilk olma özelliğini taşımaktadır. Şu anda 1 adet havuzu
faaliyette olup 2.havuz ile ilgili eksiklikler tamamlanmaya
çalışılmaktadır. Atıksu arıtma tesisimiz biyolojik arıtma
sınıfında olup,2012 yılında 1.500.000,00 TL‘ ye ihalesi
yapılmıştır. Atıksu arıtma tesisimizin yapımı, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ile Belediyemiz iş birliği çerçevesinde
yapılmıştır. Atık su arıtma tesisi çevre kirliliğini önleyerek
diğer göllerimizin temiz kalmasını ve çevreyi korumayı
amaçlamaktadır. Atıksu arıtma tesisi ilçemizin geleceği
için önem arz etmektedir.
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2015 Yılı Asfalt
Çalışmaları
Yeni Mahalle

Yavuz Selim Mahallesi
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Çalışmaları
Mimar Sinan Mahallesi

Cumhuriyet Mahallesi
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Çalışmaları
Hürriyet Mahallesi
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902,0

:BIZB,FNBM#BZBUM$BE

 

9

720,0

:VOVT&NSF$BE

 

6

1.800,0

Toplam
29.964,0 m 2

5PQMBN
N2

97

www.golbasi.bel.tr
w.golbasi.bel.tr

Fen
İşleri
Müdürlüğü
2015 Yılı Asfalt
Çalışmaları
Fatih Mahallesi

Kurugeçit Mahallesi

6[VOMVL
N

&O
N

5PQMBN
N2

6[VOMVL
N

&O
N

4PL

 

10

970,0

4PLBL

 



245,0
0

#JSJLFUÎJMFS4PL

 

13

1.261,0

4PLBL

 



715,0

3%FOLUBû$BE

 

10

3.320,0

4PLBL

 

7

672,0
0

:VOB$BEE

 

10

3.180,0

(ÚM$BEEFTJ

 

11

583,0
83,0
0

;BGFS$BE

 

7

1.106,0

3à[HBS4PLBL

 

10

3.000,0
3.0

4PLVDBL$BEEFTJ

 

8

3.760,0
0,0

Toplam
9.837,0 m 2
Toplam
8.975,0 m 2

5PQMBN
N2
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Fen
İşleri
Müdürlüğü
2015 Yılı Asfalt
Çalışmaları
Asfalt Mahallesi
6[VOMVL
N

&O
N

5PQMBN
N2

427 SOKAK

 

6

1.002,0

431 SOKAK

 



385,0

432 SOKAK

 

6

750,0

443 SOKAK

 



275,0

444 SOKAK

 



294,0

446 SOKAK

 



1.206,0

447 SOKAK

 

5

210,0

452 SOKAK

 

5

100,0

453 SOKAK

 

6

360,0

456 SOKAK

 

6

840,0

Toplam
5.422,0 m 2
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Fen
İşleri
Müdürlüğü
2015 Yılı İçerisinde
Mahallelere Göre Asfalt çalışması ( km )
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
.JNBS4JOBO
.BIBMMFTJ

:FOJLFOU
.BIBMMFTJ

:FOJ
.BIBMMF

:BWV[4FMJN
.BIBMMFTJ

$VNIVSJZFU
.BIBMMFTJ

Asfalt Yapılan Mahalleler ve Toplamı

6[VOMVL
N

"TnBU
.BIBMMFTJ

5PQMBN
N2

.ù."34ù/"/.")"--&4ù

 

8.531,5

:&/ù,&/5.")"--&4ù

 

13.694,5

:&/ù.")"--&

 

3.257,0

:"76;4&-ù..")"--&4ù

 

4.472,0

$6.)63ù:&5.")"--&4ù

 

15.961,5

"4'"-5.")"--&4ù

 

5.422,0

)Ã33ù:&5.")"--&4ù

 

29.964,0

'"5ù).")"--&4ù

 

9.837,0

,636(&±ù5.")"--&4ù

 

8.975,0

Toplam:

13.514,0

100.114,5

)àSSJZFU
.BIBMMFTJ

'BUJI
.BIBMMFTJ

,VSVHFÎJU
.BIBMMFTJ
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Fen
İşleri
Müdürlüğü
2015 Yılı Asfalt
Çalışmaları
İhalesi Yapılan Asfalt Toplamı
ùIBMF
5BSJIJ

5PO

.FUSP



140

:PMLJN



26

:PMLJN



50

.FHB



.FHB
.FHB
.FHB

Plent Altı Sıcak Asfalt Malzeme
Temini,Finişlere Serme Sıkıştı
5PO

1MFOU"MU4DBL"TGBMU.BM[FNF
5FNJOJ'JOJûMFSF4FSNF4LûUSNB
)FSúFZ%BIJM 

 

7446

120

1MFOU"MU4DBL"TGBMU.BM[FNF
5FNJOJ 'JOJûMFSF4FSNF4LûUSNB
)FSúFZ%BIJM



145

1MFOU"MU4DBL"TGBMU



174



Toplam
795 Ton

140

 

Toplam
16.275,7

Asfalt Yapılan Cadde Ve
Sokakların Geneli
$BEEFWF
4PLBL4BZT

"TGBMU:BQMBO5PQMBN4PLBL4BZT

 

"TGBMU:BQMBO5PQMBN$BEEF4BZT
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Fen
İşleri
Müdürlüğü
Muhtelif Mahallelerde Cadde
Ve Sokaklarda Kilit Parke Yol
Çalışması

N2
#JSJN

,JMJUMJ1BSLF5Bû
:BQN

&O
N

6[VOMVL
N2

DNMJLCFUPOLJMJUMJQBSLF

N2

2

 

DNMJLCFUPOLJMJUMJQBSLF

N2

2

 

DNMJLCFUPOLJMJUMJQBSLF

N2

2

 

DNMJLCFUPOQBSLFUBû

N2



 

DNMJLCFUPOQBSLFUBû

N2



 

Kaldırım Çalışmaları

.BIBMMFMFS

$BEEFWF4PLBL

6[VOMVL
N

&O
N

:BWV[4FMJN.BI

"[FSCFZDBO$BE
%FEF,PSLVU$BE

50
45




$VNIVSJZFU.BI
SJZFU.BI

,BSBBøBÎ$BE
.VITJO:B[DPøMV$BE

95
1350




.JNBS4JOBO.BI
BS4JOBO.BI

%FNPLSBTJ$BE
:BTFNJO$BE

186
311




Adıyaman Gölbaşı Belediyesi 2015 Faaliyet Raporu

Fen
İşleri
Müdürlüğü
Beton Bordür Taşı Yapımı

#FUPO#PSEàS
5Bû:BQN

#JSJN
N

YYDNCFUPOCPSEàSUBû

NU

2500

1.250,0

YYDNCFUPOCPSEàSUBû

NU

2500

1.250,0

YYDNCFUPOCPSEàSUBû

NU

2500

1.250,0

YYDNCFUPOCPSEàSUBû

NU

885

442,5

Toplam

.JLUBS
N

6[VOMVL
N

4.192,5

Büz Boru Yapımı
"EFU

6[VOMVL
N

NU

1550

2,0

NU

600

1,1

#à[#PSV

#JSJN
N

NNMJL#à[#PSV
NNMJL#à[#PSV

Toplam

4.192,5

Baca Yapımı
#BDB

NNMJL,POJL

#JSJN
N

"EFU

6[VOMVL
N

"EFU

35

58,0

Oluk Çalışlamarı
"EFU

NNMJLCJMF[JL

Toplam

"EFU

4.192,5

35

6[VOMVL
N

50,0
0MVL±BMûNBT



21200
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Fen
İşleri
Müdürlüğü
Göl Kenarına Kilitli Parke İle Beton
Bordür Taşı Ve Aydınlatma Direği

.BIBMMF

N
#JSJN

$JOT

N
.JLUBS

Mahallelerimizde Kilit Parke v
ve
e
Bordür Taşı ile Kaplama

N
#JSJN

.BIBMMF

$JOT

DNMJL
IFSSFOLEFTFO
CFUPOQBSLFUBû

,VSVHFÎJU
.BIBMMFTJ

DNIFSSFOL
LJMJUMJQBSLF

N2

16000

$VNIVSJZFU.BI
.4JOBO.BI

,VSVHFÎJU
.BIBMMFTJ

YYDNIFS
SFOLCFUPOCPSEàS

N2

3000

$VNIVSJZFU.BI
.4JOBO.BI

,VSVHFÎJU
.BIBMMFTJ

:àLTFL
"ZEOMBUNB
%JSFøJve
BSNBUàSMFSJOJO
:BQN

"EFU

50

YYDN
FCBUMBSOEBIFS
SFOLCFUPOCPSEàS

N
.JLUBS

N2

6640

NU

250
500
2500

İhtiyaç Görülen Yerlere Kilitli
Parke Ve Bordür Taşı İle Kaplama
N
#JSJN

N
.JLUBS

DNMJL
#VIBS,àSMà
BS,
,JMJUMJ1BSLF
MJ1
5Bû

N2

11000

#FUPO
F
#P
#PSEVS
YY
YY

NU

2500

$JOT

N
#JSJN

N
.JLUBS

DNMJL
#VIBS,àSMà
,JMJUMJ1BSLF
5Bû

N2

11000

#FUPO
#PSEVS
YY

NU

2500
0

$JOT
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Fen
İşleri
Müdürlüğü
Genel Çalışamların
Toplamları
N
#JSJN

N
.JLUBS

Moloz Taş İle Betonlu
İstinat Duvarı Yapımı
N3

.BIBMMF

5PQMBNMBS

:àLTFL"ZEOMBUNB
%JSFøJWF"SNBUàSMFSJOJ:BQN

"EFU

50

5PQMBN

DNIFSSFOLLJMJUMJQBSLF

N2

30410

,VSVEB%VWBS5FNFMJ
,B[T .BLJOFùMF

5PQMBN

DNMJLIFSSFOLEFTFO
CFUPOQBSLFUBû

N2

6640

0DBL5BûùMF.PMP[
5BûùOûBBU

NU
  DNIFS
SFOLCFUPOCPSEàS
(FOFM5PQMBN

10500
47550

5PQMBN

N

700

N

1400

.BLJOFùMF:BQMBO
4FSCFTU%FSJO,B[

N

 

0DBL5BûùMF.PMP[
5BûùOûBBU

N

 

N

3150

5PQMBN

Büz Boru Ve Baca Elemanları Alım İşi

ùIUJZBÎ(ÚSàMFO
:FSMFS
ùIUJZBÎ(ÚSàMFO
:FSMFS
ùIUJZBÎ(ÚSàMFO
:FSMFS
ùIUJZBÎ(ÚSàMFO
:FSMFS

N
#JSJN

N
.JLUBS

NNMJL#à[#PSV

NU

1550

NNMJL#à[#PSV

NU

600

NNMJL,POJL

"EFU

35

NNMJL#JMF[JL

"EFU

35

(FOFM5PQMBN

2220

Mahallelerimizde Yıl
İçerisinde Bozulan Asfalt
Yollarumuzun Yama
Çalışmaları Yapıldı.

105

www.golbasi.bel.tr
w.golbasi.bel.tr

Fen
İşleri
Müdürlüğü
Katı Atık Depolama Alanı
Koruma Çalışması

:MOEB"ÎMBO4UBCJMJ[F:PMMBSEBLJ±BMûNBMBS

 150 kamyon dolgu hafriyatı çekildi.
"EFU

.FUSF

 270 kamyon stabilize ozan malzemesi çekildi ve serildi.
#FUPO%JSFL
Te

110

110 X 3 =330
350

 60 gün paletli kepçe taş kırma ve yükleme işlerinde çalıştı.
 30 gün dozer çalıştı.
 İmar nizamına uymayan bahçe duvarları yıkıldı ve nizamına
uygun halde 130 m. briket duvar yapıldı.
 İmar nizamına göre düzenleme esnasında 16 adet elektrik
direği uygun olmayan yerlerinden alınarak, uygun olan
yerlerine konuldu.
 Ekspertiz hizmetlerinde kullanılmak üzere belge ve bilgi
talepleri doğrultusunda 240 adet talep değerlendirildi ve
belge-bilgi talepleri karşılandı.
 Belediye sosyal tesisleri arka duvarı ömrünü tamamladığından
yıkılarak 90 metre uzunluğunda ve 2.5 M. yüksekliğinde
desenli betonarme duvar yapıldı.
 İtfaiye araçlarının kullanımı için 252 m2 büyüklüğünde ve
4 araçlık park yeri inşaatına başlandı.
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Fen
İşleri
Müdürlüğü
2015 Yılında Yeni
Açılan Stabilize Yollar
.BIBMMF

$BEEF4PLBL

.U

)àSSJZFU

±BNMJL4PL

120 Mt

)àSSJZFU

'BUJI,PSÎBN$BE

110 Mt

)àSSJZFU

4PL

80 Mt

)àSSJZFU

"LBTZB4PL

70 Mt

.JNBS4JOBO

"SBT4PL

95 Mt

.JNBS4JOBO

"LTV4PL

90 Mt

.JNBS4JOBO

úIU"%FNJS$BE

277 Mt

.JNBS4JOBO

,BSBOmM$BE

380 Mt

.JNBS4JOBO

"CEVMIBNJUIBO$BE

120 Mt

.JNBS4JOBO

4PL

80 Mt

.JNBS4JOBO

4PL

135 Mt

.JNBS4JOBO

4JODBO$BE

174 Mt

.JNBS4JOBO

4PL

67 Mt

.JNBS4JOBO

4PL

133 Mt

.JNBS4JOBO

%FNPLSBTJ$BE

390 Mt

.JNBS4JOBO

4PL

150 Mt

,VSVHFÎJU

½SFO$BE

1700 Mt

Toplam
4.171.00 mt
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.BIBMMF

Fen
İşleri
Müdürlüğü
2015 Yılı Cadde ve
Sokaklardan Kaldırılan
Harﬁyat (m3) Çalışması

.BIBMMF

$VNIVSJZFU
$VNIVSJZFU
$VNIVSJZFU
'BUJI
'BUJI
:FOJ
:FOJ

$BEEF4PLBL

TPL
TPL
TPL
(àOBZEODBE
(àOBZEODBE
5½[EFNJSDBE
"UBUàSLCVMW

$BEEF4PLBL

N3

'BUJI

TPL

N©©

)àSSJZFU

.FINFUÎJLDBE

N©
N
N©

'BUJI

,PTPWBDBE
E

N©
 N©

:BWV[TFMJN

TPL

N©

'BUJI

(B[JPTNBOQBûBDBE
E


N©


.JNBSTJOBO

#FTOJDBE

N©

'BUJI

TPL

N©

'BUJI

TPL

N©
N
N©

.JNBSTJOBO

/FSHJ[DBE

N©

.JNBSTJOBO

"CEVMIBNJUIBODBE

N©

,VSVHFÎJU

6MVCBUMIBTBODBE

N©

,VSVHFÎJU

(ÚMDBE
(ÚM
ÚMDBE

N©

$VNIVSJZFU

TPL

N©
N
N©

"TGBMU

,VUMBSDBE

N©

"TGBMU

)BMFQDBE

N©

"TGBMU

'BSBCJDBE

N©
N©

N3

N©
N©
N©
N©
N©
N©
N©

:BWV[TFMJN

%,PSLVUDBE

N©

:FOJ

"[FSCFZDBOCVMW

N©

:FOJ

,BSBBøBÎDBE

N©

.JNBSTJOBO

5PLJDBE

N©

"TGBMU

TPL

N©

:BWV[TFMJN

:FûJMSNBLDBE

N©

'BUJI

)àSSJZFUDBE

N©

:BWV[TFMJN

1JSJSFJTDBE

N©

:FOJ

TPL

N©

Toplam
253 m 3

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi 2015 Faaliyet Raporu

Fen
İşleri
Müdürlüğü

2015 Yılında
Çöp Konteynırı, Askılı Çöplük,Plastik Kova
Mahallelere Dağılımı
,POZFUOS

34

11

15

19

12

17

9

10

"TLJMJ±ÚQMVL

20

5

5

5

5

5

5

5

1MBTUJL,PWB

10

10

10

10

10

10

10

10

5PQMB

64

26

30

34

27

32

24

25

.JNBS4JOBO
.BIBMMFTJ

:FOJ
.BIBMMF

"TnBU
.BIBMMFTJ

)àSSJZFU
.BIBMMFTJ

'BUJI
.BIBMMFTJ

,VSVHFÎJU
.BIBMMFTJ

:BWV[4FMJN $VNIVSJZFU
.BIBMMFTJ
.BIBMMFTJ

2015 Yılı Mezarlık Islah Çalıması

,FQÎFùMF"ÎMBO.F[BS
5FNJ[MJøJ :MML
"TGBMUMBNB

,FQÎF±BMûU

,FQÎF±BMûU

2

1

3

NU

NU

NU

,B[NBùMF"ÎMBO.F[BS4BZT
#BLN7F0OBSN

,FQÎF±BMûU
2

,B[NBJMF±BMûME
:BQME

:BQME

:BQME

:BQME

)àSSJZFU
.F[BSMø

.JNBS4JOBO
.F[BSMø

,VSVHFÎJU
.F[BSMø

:BSCBû#FMFEJZF
.F[BSMø
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Fen
İşleri
Müdürlüğü
Kar Temizleme ve Tuzlama
Çalışmaları
2015 Yılı içerisinde tüm mahallelerimizdeki cadde ve sokaklarda tuzlama ve kar temizleme çalışmaları yapılmıştır.
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Temizlik
İşleri
Sadık Arıkçı

Faaliyetleri
İlçemiz 4 adet bölgeye ayrılmış olup, bu bölgelerden toplanan
çöp miktarları kayıt altına alınarak bölgelerin ortalama günlük çöp
miktarları tespit edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında ilçemizin

:*-*
(Ã/-Ã,

:M

#½-(&

“ÇÖP HARİTASI” çıkartılmıştır. Bu bilgiler ışığında bölgelerdeki
çöp yoğunluğuna göre ekiplerimizin doğru şekilde yönlendirilmesi
sağlanmış olup, iş verimi yükseltilmiştir.

.")"--&"%*

*#½-(&

'BUJI )àSSJZFUWF,VSV(FÎJU.BIBMMFTJ

**#½-(&

$VNIVSJZFUWF"TGBMU.BIBMMFTJ

***#½-(&

:FOJWF:BWV[4FMJN.BIBMMFTJ

*7#½-(&

.JNBS4JOBO.BIBMMFTJ

035"-"."±½1.ù,5"3*
5PO
5PO
 5PO
5PO

(Ã/-Ã,501-". 5PO

Saatli Çöp Toplama Uygulaması
Uygulama sabah saat 06:00 ile 14:00 saatleri arası İlçemizin
Cumhuriyet,Fatih, Kurugeçit, Yeni, Yavuz Selim , Hürriyet, Asfalt
ve Mimar Sinan Mahallerinde bulunan site ve daire (ortalama her
dairede 4 kişi) yaklaşık 30.000 nüfusa hitap etmektedir. Uygulama
ile birlikte bu bölgelerde bulunan çöplerin toplanması yapılmaktadır. Ayrıca kış aylarının gelmesi ile birlikte atık olarak oluşmaya
başlayan kömür cüruﬂarı kepçe ve açık traktörleler ile haftanın 2

Semt Pazarı Temizliği
İlçemiz sınırları içerisinde her hafta 1 adet semt pazarı kurulmakta
olup, pazarın bitmesi ile birlikte ekiplerimizce en kısa sürede çöp
toplanması sağlanmaktadır. Pazaryerleri temizliği yapılmaktadır.

günü her bölgeye belirlenen günlerde gidilerek gerçekleştirilmektedir. Ekiplerimiz tarafından bölgelerde bulunan site, iş merkezi
ve vb. meskenlerin ve kuruluşların yetkililerine cüruﬂarını nereye
ve hangi günlerde çıkarmaları gerektiği konusunda bilgilendirme
yapılmış olup, çevrede cüruﬂarın yayılması ve görüntü kirliliğinin
önüne geçilmiştir.

Çöp Konteynırlarının Yıkanması
ve İlaçlanması
 Ekiplerimizce 2015 yılı içerisinde çöp konteynırlarında oluşması
muhtemel haşerelerin ve hastalık yapıcı mikro organizmaların önüne geçilmesi amacı ile sürekli olarak konteynırların
temizliği sağlanmıştır.
 2015 yılında cadde ve sokaklardan alınarak tamiri yapılan
çöp konteynır sayısı 240 adettir.
 2015 yılında İlçemizde toplanan günlük çöp miktarı 36.5
Ton / 365 gün= 10 Ton/gün
 İlçemize 2011 yılında gelen Doğalgaz 2015 yılı itibarıyla
yaygınlaşmış kullanımı %60-70 civarına ulaşması sebebiyle
ilçemizde kış aylarında kül ve cüruf alımı % 60 oranında
azalmıştır.
 2015 yılında İlçemizde toplanan çöp miktarı 13.322,50 ton
( cüruf ve moloz hariç )
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Cenaze ve
Defin
Hizmetleri
:*-*/%"":-"3"(½3&$&/";&7&%&'ù/)ù;.&5-&3ù
":-"3

#":

#":"/

501-".
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İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi 2015 Faaliyet Raporu

İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
Görev ve Yetkileri
Mehmet Özbay
Fen İşleri Md. V.

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü Başkanlık Makamına
karşı temsil eder.
 Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri,
Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve
Disiplin amiridir.
 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile diğer müdürlükler
arasında koordinasyonu sağlar.

 Müdürlüğün çalışmalarının mevzuat esaslarına göre
düzenlenmesi amacıyla her yıl çalışma programının
hazırlanması, başkanlığın onayına sunulması,
 Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemenin temin edilmesi,
 Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlenmesi, çalışmaların değerlendirilmesi,
 Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarının izlenmesi, denetlenmesi ve gerekli direktiﬂerin verilmesi,

 Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.
 Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin
zamanında, verimli ve düzenli şekilde yürütülmesinin
sağlanması,
 Alt birim yetkilileri arasında görev bölümü yapması,
izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan alt
birim yetkililerinin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemlerin alınması,
 Personelin gizli sicillerinin düzenlenmesi; her türlü
özlük ve sosyal haklarının izlenmesi; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği
kurulması,
 Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde
çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu
bir işbirliği ortamı kurulmasının sağlanması ve çalışmalarının izlenmesi, denetlenmesi,
 Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunların, idari
ve genel yargı kararlarının ve bunlarla ilgili yayınların
satın alınması, abone olunması, bunlardan personellerin yararlanmasının sağlanması,

 Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedeﬂerin gösterilmesi
 Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin
kararların verilmesi, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçimin yapılması,
 Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye
Başkanlığına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca;
mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri
de yapar.
 Birim yetkilisi, görev ve çalışmaları bakımından müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat
hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.
 Alt birimde görevlendirilen personelin, yapacağı işle
ilgili görevlerinin neler olduğu, müdür tarafından
düzenlenecek 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.
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Kent Estetiği ve Kent İmajı
Yerleşmede yapılar ve mekanlar açısından bir kent estetiği
bulmak mümkün değildir. Yerleşmede görsel değeri olan tek
yer gölbaşı gölü ve çevresindeki turizme yönelik tesislerdir.
Yerleşmede bulunan gölbaşı gölü ve bu göl ile bağlantılı köylerdeki azaplı ve inekli gölleri, ilçenin güzelliğinde önemli
bir etken durumundadır. Söz konusu göller; Gölbaşı Gölleri
Tabiat Parkı olarak 12.05.2008 Tarihinde 2008/13745 sayılı
karar ile bakanlar kurulunca onaylanmıştır. Göller, doğal
oluşumuyla ve bünyesinde barındırdığı çok sayıda kuş tü-

rüyle sulak alan ekosistemi olarak yüksek peyzaj değerine
sahiptir. Bu alanlar, kuşların yoğun olduğu mevsimlerde kuşş
gözlemi yapılması, seyir terasları oluşturularak göl manzarasının izlenmesi, oltayla balık avlanması, göl etrafında
trafında yürüyüş yapılması gibi etkinliklerin yapılabileceği
leceği
eği özelliklere
özellikl
sahip sahalar olması nedeniyle yerli ve yabancı insanların
rekreasyon ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliktedir.Ayrıca
iktedir.Ayrıcaa
geniş ormanlık ve yeşil alan ile yerleşme kenarından
n geçen
geçe
en
göksu çayı da bölgenin mesire alanı durumundadır.

Jeomorfolojik ve Topoğraﬁk Eşikler
Gölbaşı ilçesi, genel olarak dağlık ve tepelik alanlardan
oluşur. Gölbaşı, kuzeydoğu-güneybatı istikametinde yer
alan güneydoğu torosların uzantıları arasındaki vadide yer
almaktadır. Yerleşme kısmen ova sayılabilecek Gölbaşı Gölü
çevresinde kurulmuştur. Yerleşmenin kuzeyinde yer alan
Gölbaşı Gölü doğal bir eşik oluşturmaktadır. Göl alanından
güneye doğru gidildikçe eğim artmaktadır. Kahramanmaraş-gaziantep karayolu boyunca doğu-batı yönünde ve gölbaşı-adı-

yaman karayolu boyunca güneydoğuya gidildikçe eğim oranı
% 0-10 arasındadır. Ancak güneye gidildikçe eğim değişkenlik
ır
ır.
göstererek artmakta, % 10-20 ve % 20-30’lara varmaktadır.
Eğim yer yer % 30’un üstüne çıkmaktadır. Bunun nedeni ise
arazinin engebeli bir yapıda olmasıdır. Gölbaşı gölünün deniz
seviyesinden yüksekliği 862 metre iken güneydeki yüksek
kotlu alanlarda yükseklik 1000 metreye kadar çıkmaktadır.

Görsel Değerler ve Görü Noktaları
mede en önemli görsel değerler, 1. derece doğal
Yerleşmede
z
sit alanıı ve aynı zamanda
tabiat parkı olan Gölbaşı Gölü
esindeki turizme
tu
ile çevresindeki
yönelik tesislerdir. Bu kapsamda
an doğa parkı kullanıma açılmış olup, ilçe halkımızın
yapılan

ve dışarıdan gelen vatandaşlarımızın uğrak yerleridir. Bu
kapsamda yine göl kenarının regresyonu ile ilgili imar planı
nı
çalışmalarımız mevcut olup, gölbaşı gölünün iç ve dış turizme
m
kazandırılması amaçlanmaktadır.
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Çevre Sorunları Yönünden Durum
Yerleşmede ve yakın çevresinde çevreye olumsuz bir etkisi
olacak bir sanayi kuruluşu bulunmamaktadır. Yağmur suları;
tahliyesinin yer yer aksamalar göstermesi nedeniyle kısmen
çevre kirliliği oluşturmaktadır. İlçemize 2011 yılında doğalgaz
çalışmaları başlamış ve doğalgaz şebekesi ulaşmayan yerleşim
yerleri azınlıktadır. Doğalgaz ile birlikte İlçenin hava kirliliği
büyük oranda giderilmiştir. İlçe genelinde 6150 adet doğalgaz
aboneliği yapılmış olup,bu da genel olarak ilçe nüfusunun %60

nın doğalgaz ile ısındığının karşılığı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yerleşme içindeki yolların büyük bir kısmı asfalt veya parke
taşı kaplamalıdır. Kaplaması olmayan yollar azınlıkta kalmıştır. Bu sorunlar peyder pey giderilmeye çalışılmaktadır. Bazı
mahallelerde ise konut alanlarında beslenen küçük ve büyük
baş hayvanlar bir çevre sorunu oluşturmaktadır. Bu sorunlarda
ilçemizin dışlarına doğru yapılan hayvan çiftlikleri ile giderilmeye çalışmaktadır.
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İlçemizde İnşaat
Gölbaşı’nda inşaat sektöründe toplam 30 adet yap sat tarzında Müteahhit bulunmaktadır. Bu sektörde yaklaşık 1000 kişi çalışmaktadır. Bu kişiler inşaat konusunda ihtisaslaşmış ustalar ve diğer inşaat çalışanlarından oluşmaktadır.

Kentsel Ulaşım Talebinin Belirlenmesi
İlçe bütününe bakıldığında kentsel yayılma talebinin Kahramanmaraş-Malatya yolu ile Gölbaşı-Adıyaman yolu üzerinde
lineer bir yapıda olduğu görülmektedir. Bu nedenle kentsel ulaşımın yeniden etüd edilmesi gereğini hissetmekteyiz.
Özellikle kente “kentlilik” kimliğini kazandıran sosyo-teknik

altyapı birimleri arasında kurgulanacak ulaşım ağının yeşil
koridorlarla desteklenerek birimler arası bütüncül ulaşım
planlama yaklaşımıyla daha düzenli bir ulaşım sistemi kurgulanması hedeﬂenmektedir.

Plan Kararları
Gölbaşı kenti için yapılan imar planı araştırma sonuçları
ışığında bazı plan kararlarına ulaşılmıştır. Bu plan kararları
aşağıda belirtilmiştir. Gölbaşı için yapılan projeksiyon hesaplarına göre 2025 yılı planlama dönemi için kabul nüfusu
50 000 kişi olarak öngörülmüştür. Kentin ekonomik faaliyetlerine canlılık getirecek, istihdam ve kentsel gelişme
sağlayacak küçük sanayi alanı kentin batısında Gaziantep
karayolu kenarında önerilmiştir. Organize sanayi alanı yerleşme dışında kurulduğundan, planlama alanı içinde sanayi
alanı planlanmamıştır. Göl kıyısı rekreasyon alanı olarak planlanmıştır. Göl kıyısındaki rekreasyon alanları kent içindeki

yeşil alanlar ile bütünleşik bir plan kararı üretilerek kamusal kullanıma açılacaktır. Merkezi iş alanları mevcut durum
ve gelişme eğilimleri dikkate alınarak karayolları ve Turan
Özdemir Caddesi üzerinde önerilmiştir. Askeri alanlar ve
mezarlık alanları kullanımları aynen korunmuştur. Yerleşim
alanı içinde kalan mera alanı ağaçlandırılacak alan olarak
planlanmıştır. Kentin planlama döneminde artan nüfusunun
ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yerleşmenin güney kesimlerindeki alanlar gelişme alanı olarak belirlenmiştir. 2008
yılında 3,82 olan ortalama hane büyüklüğünün planlama
döneminde aynı olarak kalacağı kabul edilmiştir.
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Yerleşim Yerinde
Mahalle Bazında
Nitelik Kodlarına
Göre Hane Sayıları
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Şehirsel Alan Sınırı
İçerisinde Kalan
Alanların Arazi
Kullanma Durumu

Bugünkü Kentsel
Alan Kullanımı
ve Altyapı
Gölbaşı genel olarak ilk yerleşim yeri
olan demiryolu istasyonu çevresinde
gelişen kompakt bir makroforma sahip
olmuştur. Ancak, son yıllarda gelişimin
hızlanması ile karayolu ulaşım ağına
bağlı olarak gelişme göstermektedir.
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Kentsel Dönüşüm Projesi
“6306 Sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun” kapsamında 2015/7409 sayılı bakanlar kurulu kararı ile “riskli alan” ilan edilen; Adıyaman ili, Gölbaşı ilçesi, Mimar Sinan (Asfalt) mahallesi sınırları
içinde kalan bir kısım alana ve içerisindeki taşınmazlara ilişkin “plana esas jeolojik-jeoteknik etüt, hak sahipliği
tespiti ve gayrimenkul değerleme, dönüşüm strateji planı, imar planı, kentsel tasarım projesi, matematiksel ve
ﬁnansal modelin oluşturulması (teknik rapor), mimari proje, mühendislik öneri raporları (inşaat statik proje,
elektrik mühendisliği projesi, makine mühendisliği projesi), hak sahipliği uzlaşma süreci, tüm verilerin ve sürecin
cbs ortamına aktarılması ve teknik müşavirlik hizmeti”

Hizmet Alımı İşi’ne Ait Teknik Şartname
Madde 1. İşin Tanmı ve Konusu
6306 Sayılı “afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi
hakkında kanun” kapsamında2015/7409sayılı bakanlar kurulu
kararı ile “riskli alan” ilan edilen ve 06/05/2015 tarihli ve
29347sayılı resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Adıyaman ili, Gölbaşı ilçesi, Mimar Sinan (Asfalt) mahallesi
sınırları içerisinde kalan yaklaşık 15 hektarlık alana ve içindeki
taşınmazlara ilişkin “plana esas jeolojik-jeoteknik etüt, hak
sahipliği tespiti ve gayrimenkul değerleme, dönüşüm strateji
planı, imar planı, kentsel tasarım projesi, imar uygulaması,
matematiksel ve ﬁnansal modelin oluşturulması (teknik rapor), mimari proje, mühendislik öneri raporları (inşaat statik
proje, elektrik mühendisliği projesi, makine mühendisliği
projesi), hak sahipliği uzlaşma süreci, tüm verilerin ve sürecin
cbs ortamına aktarılması ve teknik müşavirlik hizmeti”ne ait

hizmet alımı işidir. Krokide belirtilen yaklaşık 15 hektarlık
“riskli alan” için; imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt
raporunun hazırlanması, kamulaştırma detay alımı, hak sahipliği tespiti ve gayrimenkul değerlemeye esas verilerin
ve kıymet takdir raporlarının hazırlanması,.Mevcut durum
analizi (analiz-sentez / araştırma-değerlendirme raporu) nazım
imar planı ve uygulama imar planının hazırlanması dönüşüm
strateji planının (eylem planı) hazırlanması, kentsel tasarım
projesinin hazırlanması, mimari ön (avan) proje, 3 boyutlu
görseller ve sunum dosyası + animasyon sunumu matematiksel ve ﬁnansal modelinin oluşturulması (teknik rapor), hak
sahipleri ile uzlaşma süreci, tüm verilerin ve sürecin coğraﬁ
bilgi sistemi ortamına aktarılması mühendislik öneri raporları.

Teknik Müşavirlik Hizmeti Garanti Süresi
Yukarıda tanımları yapılan işler ile ilgili İlçemiz Mimar
Sinan Mahallesi Afet evlerinin bulunduğu alanda 15 hektar(150.000,00m2) alanlı yer kentsel dönüşüm kapsamında
değerlendirilmiş yukarıda belirtildiği üzere bakanlar kurulu
kararı ile riski alan ilan edilmiş olup, yine yukarıda tanımı

yapılan 12 madde üzerinde ihale aşamasına gelinmiştir. İhlale
yapımına engel sadece ihale yapılması için ödenek beklemekteyiz. Ödeneğimiz de Bakanın imzasında olup her an
ihaleye başlayabiliriz. Bu projemizde yine ilimizde ilk olma
özelliğini taşımaktadır.
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Madde 3. Projenin Amacı, Hedeﬂeri ve Kapsamı
Projenin Amacı
Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan mahallesi sınırları
içerisinde kalan ve üzerindeki yapılaşma sebebiyle “Riskli
Alan” ilan edilen 15 hektarlık alanın üzerindeki sağlıksız
yapılaşmadan kaynaklanan risklerden arındırılarak, bahse
konu 15 Hektar proje alanında potansiyeli bulunan her türlü
dinamiğin işlevsel olarak ortaya çıkarıldığı, altyapısı tamamlanmış, gerekli sosyal donatısı bulunan sağlıklı, güvenli ya-

şam alanı oluşturulmasına yönelik uygulama çalışmalarında
sürdürülebilirliğinin sağlanması, çevreye uyumlu tasarımlarlaa
çevre kalitesinin yükseltilmesi, çıkabilecek sorunların
n minimize edilmesi, kısa sürede hayata geçirilebilmesi
esi amacıyla
mesi
si ile uygulama
uygul
belirlenecek yol haritalarının elde edilmesi
aşamasında yapılacak iş ve işlemlerin tanımlanmasıdır.
nımlanmasıdır.

Projenin Hedeﬁ
Mevcut durum analizi sonucunda elde edilen veriler ve
ortaya çıkacak ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanacak “Eylem Planı”, “İmar Planı” ve “Kentsel Tasarım Projeleri” ile;
Alanın altyapısı ve sosyal donatısı tamamlanmış, yaşanabilir,
sağlıklı ve güvenli kentsel yaşam alanına dönüştürülmesi,
Alanda yapılacak uygulamalara ilişkin yöntem ve metotların
belirlenmesi, alan içerisinde afet riski taşıyan, herhangi bir
mühendislik hizmeti almadan yapılaşmış, ekonomik ömrünü
tamamlamış yapıların bertaraf edilmesi, sağlıklı, güvenli ve
yaşanabilir yaşam çevrelerinin oluşması için risk azaltıcı ön-

lemlerin alınması, yer bilimsel (jeolojik-jeoteknik) etütlerin
tütle
tlerin
plana entegrasyonu, alanda potansiyeli bulunan dinamiklere
aamiklere
m
işlev kazandırılmasına yönelik projelerin oluşturulması,
sı, yeni
iş imkânlarının oluşturulması, bir kentin ihtiyaç duyduğu
u nirengi ve odak noktalarının elde edilmesi, ulaşım sistemlerinin,
alanda yaşayan nüfus ile planlama ve tasarımla oluşturulan
in
kullanım alanlarına göre çözümlenmesi, tüm bu hedeﬂerin
oluşturulmasının sonrasında oluşabilecek sorunların çözümüne ilişkin sürdürülebilir, yenilenebilir stratejilerin oluşturulması hedeﬂenmektedir.

Bu bağlamda;
Çağdaş şehircilik ilkeleri ve afet riski göz önünde bulundurularak yaşanılabilir, güvenli ve sağlıklı bir kent dokusunun
oluşturulması, altyapı ve ulaşımı geliştirmek, sosyal refahı
ve kent içi yaşam kalitesini arttırmaya yönelik uygulanabilir
bir projenin hazırlanması, hazırlanan projede mekânsal dönüşümün yanı sıra sosyal dönüşümün de destekleneceği göz
önüne alarak sosyal kültürel ve benzeri donatı alanlarının
kurgulanması, başta erişim kısıtlı olanlar olmak üzere herkes
için erişilebilirlik ölçütlerinin sağlanacağı çözüm önerilerinin

getirilmesi, projenin bütüncül bir anlayışla ve sosyal ve çevresel sorumluluk anlayışıyla tasarlanması, kentsel mekânın
ve yapıların iklim verilerine ve o yere özgü koşullara uygun
olarak projelendirilmesi beklenmektedir. Kentsel dönüşüm
projesinin en büyük amacı ilçemiz Mimar Sinan Mahallesinde afet evleri olarak yapılan ancak, ekonomik ömrünü
ü
tamamlamış olan binaların ve en küçük bir yağmurda dahi
h
büyük sorunların yaşandığı yapıların yenilerek daha modern
n
bir kente kavuşmasıdır.
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İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
Sunulan Hizmetler

Yapı Ruhsatına Esas
Projelerin Kontrolü:
2015 Yılında Proje
Kontrol Bürolarınca
Yapılan İşlemler
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İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
Sunulan Hizmetler

Yapı Ruhsatına Esas
Projelerin Kontrolü:
2015 Yılında Proje
Kontrol Bürolarınca
Yapılan İşlemler

2015 Yılında Düzenlenen
Kullanım Amacına Göre
Yapı Kullanma İzin
Belgeleri
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Verilen İnşaat Ruhsatı :
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Verilen Yapı Kullanma : 52
İzin Belg
Belgesi
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İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
Sunulan Hizmetler
2015 Yılında Geçiş Yolu İzin
Belgesi Düzenlenen Tesisler : 2

Plankote Belgesi
Düzenleme

:BQMBO"ESFT
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Yapı ruhsatına esas mimari projenin
hazırlanması için Plankote belgesine
ihtiyaç vardır. Plankote ile yapının
girişinin yoldan yüksekliği belirlenir.
Arsanın cephe aldığı yola göre köşe
nokta kotları belirlenir ve bu değerlere göre Plankote evrakı düzenlenir.
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İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
Genel Bilgiler
Mevcut Alan Kullanım
Büyüklükleri ve
Projeksiyonlar
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İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü

Mevcut Alan Kullanım
Büyüklükleri ve
Projeksiyonlar

İmar

.&7$65

,VMMBONMBS

İlçemizin
İmar
Planı
Gölbaşı’nın ilk imar
planı 01.01.1964 tarihinde, ikinci imar planı
10.07.1980 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
Daha sonra 29.03.1994
tarih ve 481 sayı ile
Güneydoğu Anadolu
Projesi Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı’nca
onaylanmıştır. Plan dört
adet 1/5000 ölçekli nazım, 31 adet 1/1000
ölçekli uygulama imar
planı paftasından oluşmaktadır. En son 2012
yılında İller Bankası
tarafından yaptırılan
ve yürürlükteki imar
planımız mevcuttur.
Bu planlamada 50 adet
1/1000 ölçekli uygulama imar plan paftası ve
9 adet 1/5000 ölçekli
nazım imar planı paftası mevcuttur. toplam
imar planı paftalarının
kapladığı alan 872,91
hektardır.
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Zabıta
Müdürlüğü
Hasan KAYA
Zabıta Md.V.

Faaliyetler
İlçemizde esenliğin sağlanması için oluşturulan müdürlüğümüz
tarafından vatandaşlarımızdan gelen şikayetler değerlendirilmektedir. Belediyemiz Encümeninin vermiş olduğu kararların yerine
getirilmesi sağlanmaktadır.
Belediyemiz evraklarının veya haber içerikli dokümanların dağıtımı yapılmaktadır. Yine müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan
denetim ekiplerince işletme ruhsatı almayan bugüne kadar 162 iş
yeri denetlenmiş çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir.
İlçemizde bulunan 2 adet semt pazarlarımızda da vatandaşlarımızın
huzurlu ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmelerini sağlamak
için belediye zabıta ekiplerimiz tarafından denetim faaliyetlerimiz
sürmektedir.
sü

İlçemizde esenliğin sağlanması
için oluşturulan Müdürlüğümüz
tarafından vatandaşlarımızdan
gelen şikayetler değerlendirilmektedir.

2015

:M

Belediyemiz birim müdürlükleri ile koordineli çalışmalarımız sürmekte olup,Fen işleri,Temizlik işleri,Park bahçeler ekiplerinin zabıta işlerine yardımcı olmak için zabıta ekibi görevlendirilmiştir.
Bu ekibimiz yol bozma,yeşil alanların,ağaçlandırılmış sahaların,mahallelerde çöp uygulama saatlerinin kontrolü gibi konularda
yardımcı olmaktadır.
Ayrıca Fen işleri müdürlüğü, zabıta memuru görevlendirerek,
ilçemizdeki kaçak yapılaşmanın önlenmesi,binalarda site güvenliği hususunda vatandaşların bilgilendirilmesi,terazi ayar kontrollerinin periyodik olarak yapılması,işletme ruhsatı verilmesinde
oluşturulan komisyonda görev alınması gibi görevlerin ifasında
yardımcı olmaktayız.
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Zabıta
Müdürlüğü
İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı
Belediye sınırlarında faaliyet gösteren tüm işyerlerini 2004 yılından başlayarak belediyemiz denetim ve kontrol
ekiplerince denetlenerek kontrol edilmiş, “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” almaları sağlanmıştır.
İşyerlerinin ruhsatlandırılmalarında ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışarak birimimizce Gayrı Sıhhi Müesseseler
inceleme kurulu oluşturulmuştur. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili Emniyet
Müdürlüğü ile işbirliği yapılmaktadır.
2015 Yılı içerisinde 129 adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 33 adet Hafta Tatili Ruhsatı olmak üzere toplam
162 adet ruhsat düzenlenerek ilgililere verilmiştir.
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Zabıta
Müdürlüğü
Umuma Açık Eğlence ve İstirahat Yeri Tablosu
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Zabıta
Müdürlüğü
Faaliyet Bilgileri
 Gölbaşı genelinde Pazar günü (hafta tatili) ruhsatı olmayan
esnaﬂar denetimler sonucu uyarılarak 33 esnafımıza hafta
tatili ruhsatı verilmiştir. Hafta tatili ruhsatından 7,415,00
TL. gelir elde edilmiştir
 İlçemiz genelinde İşyeri Açma Çalışma ruhsatı olmayan
esnaﬂarımıza gerekli uyarılar yapılarak 2015 yılı içerisinde
129 esnafımıza İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı verilmiştir.
90,058,00 TL gelir elde edilmiştir.
 Mahalle ve sokaklarda başıboş dolaşan hayvanlar toplanarak
barınacakları yerlere bırakılmaktadır.
 İlçemizde faaliyet gösteren esnaﬂarımızın kaldırım işgali Zabıta
ekiplerimizin sürekli kontrolü sonucu gerekli düzenlemeler
yapılmaktadır.
 İlçemiz mahalle ve caddelere bırakılan hafriyat, kum ve benzeri
atıklar anında kandırtılarak görüntü kirliliği giderilmektedir.

 İlçemize her hafta kurulan açık halk pazarının düzeni, sabah
erken saatte yapılarak pazarda gezen vatandaşlarımızın rahatça
alış veriş yapabilmesi için gün boyu zabıtalar tarafından denetim yapılmakta olup, şikâyetlere yerinde müdahale edilmektedir. Ayrıca Pazar esnafının yeri parsellenerek bütün pazar
esnaﬂarına sicil kartı düzenlenerek pazar aidatları belediyemiz

tahsildarı tarafından tahsil edilmektedir.
 İlçemizde yeni yapılan inşaatların denetimleri Fen İşleri ve
Zabıta Müdürlüğümüzce koordineli olarak yapılmaktadır.
 İlçemizde bulunan Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin
denetimleri sürekli olarak yapılmaktadır.
 İlçemizde bulunan gıda üretimine yönelik fırın, pastane, lokanta ve imalat yerleri İlçe Tarım Gıda Mühendisliği ve Zabıta
ekiplerimizce sürekli kontrol edilmektedir.
 İlçemiz halkından Alo Zabıta telefon hattına gelen şikâyetler
anında değerlendirilerek diğer birimlerle birlikte şikâyetler
en kısa sürede giderilmektedir.
 İlçemizde her yıl yapılan sosyal etkinliklerde Zabıta Müdürlüğümüz görev almaktadır.
 İlçemizde her yıl Ramazan ayında muhtaç ailelerin evlerine
Ramazan ayı boyunca zabıta ekiplerimiz sıcak yemek dağıtımı yapmaktadır. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim
yardımı dağıtımında görev almaktadır.
 TEDES kurulumu ile ilgili traﬁkte can ve mal kaybının minimuma indirilmesi için kurulumu ile ilgili yenilik çalışmaları
yapmaktadır.
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Zabıta
Müdürlüğü
Genel Faaliyet Bilgileri
 İlçemizde sigara yasağına karşı gerekli denetimler Çevre Sağlık
Müdürlüğü görevlileri ile beraber yapılmaktadır.

 Şehir içi Mavi Göl Kooperatiﬁ ve S Plakalarından 9.525.00
TL. gelir elde edilmiştir.

 İlçemizde gece faaliyet gösteren tekel büfe ve umuma açık
istirahat ve eğlence yerlerinin açılış ve kapanış saatleri, İlçe
Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile beraber düzenli olarak
yapılmaktadır.

 İlçemizde her yıl belediyemiz tarafından düzenlenen kültür
ve sanat etkinliklerini halkımızın rahat ve huzur içerisinde
izlemeleri için Zabıta Müdürlüğümüz ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzen ve asayişi sağlanmaktadır.

 117 Adet İşyeri Açma Çalışma Ruhsatından 76,161.000TL
gelir elde edilmiştir.

 İlçemizde mahalle ve caddelerde yapılan yol kazısı, asfalt yapımı, orta refüj çalışması vb, işlerde traﬁk akışını ve güvenliği
Zabıta ekiplerimizce sağlamaktadır.

 İlçemizde bulunan Açık Halk Pazarından 37,531,00 TL gelir
elde edilmiştir.
 12 Adet Eğlence Yeri Ruhsatından 13,897,00 TL gelir elde
edilmiştir.

 İlçemizde bulunan kasaplar, fırınlar sürekli kontrol edilerek
Esnaf Odasından alınan ﬁyat listesine uymaları ve hijyene
önem verilmesi sağlanmaktadır.
 Kurumlar arası yapılan yazışmalara ve vatandaşlardan gelen
dilekçelere titizlikle ve en kısa sürede cevap verilmektedir.

Park ve
Bahçeler
Müdürlüğü
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Park ve
Bahçeler
Müdürlüğü
Görev ve Yetkileri

Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz
MİSYON:
Tarihi ve kültürel birikimlerinden dolayı ADIYAMAN ilimizin ilçesi GÖLBAŞIMIZDA alt ve üst yapısı bitmiş, temiz, disiplinli,
çağdaş, yemyeşil bir şehir oluşturarak, halkın istek ve beklentilerini değerlendirip bu doğrultuda kentsel yaşam ve hizmet
kalitesini yükselten, ilimize özgü kültürünü koruyarak yaşatan ve gelecek nesillere taşıyan örnek bir belediye olmaktır.
VİZYON:
Vatandaşlarımızın
at
memnuniyetini ve ilçemizin kentsel gelişimini sağlayarak, katılımcı yönetim yaklaşımıyla, kaynaklarını
verimli
i
kullanan, sürdürülebilir hizmetler üreten, şeffaf belediyecilik anlayışıyla çağdaş yaşam merkezleri hazırlamaktır.
TEMEL DEĞERLERİMİZ:
İş ve çalışma ahlakı çerçevesinde, tarafsız, dürüst, kararlı, çalışkan, şeffaf, verimli, hukuka uyan, yerel kalkınmaya ve
kaliteye değer veren, vatandaşını dinleyen, kültürünü yaşatan bir belediye olmaktır.

Pa
Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Çalışma İlkeleri
 Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma ilkeleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

 İİlçemizdeki yeşil alan ve parkların nitelik ve miktarlarını, Avrupa Birliği Standartlarına ulaştırmaya çalışmak.
 İlçemizde yaşayan engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın, genç ve sağlıklı vatandaşlarımız kadar park ve bahçelerden istifade edebilmelerini sağlamak.
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Park ve
Bahçeler
Müdürlüğü
Görev ve Yetkileri

Ali KÖRDİŞ
Park ve Bahçeler Md.V.

 Park ve Bahçeler Müdürlüğü Gölbaşı Belediyesi sınırları dahilinde her türlü park ve bahçe, kavşak ve orta
refüjlerin düzenlenmesi, cadde ve sokakların ağaçlandırılması, bölgedeki yeşil alanların düzenli ve programlı
bir şekilde, her geçen yıl yapılan hizmetlerin daha iyiye
götürülmesini amaç edinerek faaliyetlerini planlayan veya
yaptıran bir birimdir.
 Düzenlemesi yapılacak alanların cinsini belirlemek (kavşak, orta refüj, gezinti alanları, çocuk oyun alanları v.b
 Sahaların tanzimi için gerekli etüt proje, detay planlarını
ilgili müdürlüklerle birlikte koordineli bir şekilde çalışarak, arazi üzerinde tatbikini yapmak veya yaptırmak.
 Gerekli araştırma geliştirme ve projelendirme bürosu
veya müşavir kuruluşlarıyla her türlü kentsel tasarım ve
peyzaj uygulama projeleri hazırlanması ve uygulanması.
 Park, bahçe, koru, yeşil alanlarda düşünülen ﬁziki ve
mimari yapılaşma için görüş bildirmek ve etüt etmek.
 İdare ve işletmelerin ilgili müdürlüklere bırakılan park
ve bahçelerin ihtiyaçlarını karşılayacak sera, ﬁdanlık v.b.
tesisleri yapmak ve işletmek.
 Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek amacıyla
bayramlar, festivaller, sergiler, eğlence ve yarışmalar
düzenlemek.
 Kaliﬁye eleman yetişmesini sağlamak için kurslar açmak
ve bu kurslara katılımını artırmaya çalışmak.
 Halkın park ve bahçeler konusunda çeşitli dilek, talep
ve şikayetini inceleyerek gerekli araştırma ve çalışmaları
yaptıktan sonra gerekli yanıtları ve aydınlatıcı bilgileri
vermek.
 Park ve Bahçeler Müdürlüğü için gerekli ihtiyaçları tespit
etmek ve gereken malzemeleri temin etmek.
 Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmaları ile ilgili olarak
gerekli kuruluşlarla temasa geçip işbirliği yapmak.
 Düzenlenen park, bahçe ve dinlenme alanlarının su, doğalgaz ve elektrik tesisatını hazırlamak veya hazırlatmak,
ilgilii İdarelere
İdar
başvurup yapılan tesisatlarını açtırılmasını
sağlamak.
amak.
k ve yeşil aalan düzenleme çalışmaları için gereken
 Park
bitkisel toprak ve gübre temin etmek.
danlıklardan ﬁdan temin etmek ve bunların dikimi ve
 Fidanlıklardan
bakımını yapm
yapmak.

Bülent YALÇIN
Park ve Bahçeler

Ümit KARAKUŞ
KA AKUŞ
Park
k ve Ba
Bahçeler
Bahç
hçel
eler
er

 Çim ekimi, biçimi ve bakımı işlerini yürütmek.
 Tüm yeşil alanların sulanmasını sağlamak, ağaçların suulanması için periyodik bir program hazırlayıp uygulamak.
 Budama zamanı ağaçların budanması, kuruyanların kesilmesi, devrilenlerin kaldırılması gibi bakım çalışmalarını
yürütmek.
 Bitki hastalık ve zararlılarına karşı zirai mücadele
e etmek.
 Çevreyi tertiplemek, kafes tel, dikenli tel ve değişik ebatta borular kullanarak bu alanları koruma
ma altına
ltına alm
almak.
 Parklara konacak oyun aletlerinin, bankların,
kların, piknik masakl
larının hazırlanması ve konacak yerlere naklini
aklini sağlamak,
monte etmek, bozulanların tamir işini yapmak.
ak
 Parklarda ve yeşil alanlarda hizmetlerin devamlılığını
lığı
ğıını
sağlamak amacıyla boyama, kaynak işleri, çim biçme,
çme,
temizlik yapma, sulama v.s. bakım ve onarım çalışmaları
maları
arı
yapmak.
 Park ve bahçelerin korunmasına, malzemelerin
n bulundurulmasına yarayacak bekçi kulübeleri yapmak
k veya
yaptırmak.
 Bölgemizde müdürlüğümüz çalışmaları ile ilgili faaliyettlerde bulunan müteahhitlerin çalışmalarını denetlemek.
 Halkın yeşil alan, orta refüj ve kavşaklarda yapmış olduk-ları tahribatları bir rapor hazırlayıp tahribat yapanlardan
an
masraﬂarın temini yönünde çalışma yapmak.
 Müdürlüğümüz ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, gereç ve
makinelerin tespiti ile alım ve bakımını yapmak, mevcut
araç ve makineleri çalışır halde bulundurmak.
 Yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlama.
 Müdürlük personeli ile ilgili hizmetleri yürütmek, hizmet
içi eğitim kursları açmak ve seminerler düzenlemek.
 Alım, hizmet ve yapım ihalelerinin şartname ve protokollerini hazırlamak. Konusu itibarı ile Park ve Bahçeler
Müdürlüğünün sorumluluk alanına girmeyen ancak uygulanması ile sorun yaratacağı anlaşılan hususların tespiti
halinde telaﬁsi için ilgili müdürlüğü bilgilendirmek.
 Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin 5393 sayılı
yasaya uygun ve müdürlük çalışmaları ile ilgili aldığı
kararları uygulamak.
i
 Belediye Meclisi ve Encümenine çalışmalar ile ilgili teklif
hazırlamak ve makamın onayına sunmak.
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Mevcut Sağlıklı Yaşam Parkında, sadece yürüyüş yolu ve
parkın duvar kenarlarında ağaç bulunurken, parkın komple
yeniden bakımı ve yenilenmesi kapsamında çalışmalar yapılmıştır.

 Parka sulama ve ﬁskiye sistemleri döşenerek bakımı yapıldı.
dı.
 Parkın mevcut ağaçları korunarak ayrıca 24 adet
det batı
ladini,30adet top akasya,1000 adet Çit mazı,8
zı,8 adet toros
sediri,11 adet mavi selvi,6 adet fıstık ç
çamı,3
amı,3
amı
3 adet ıhlamur
ağacı dikimi yapılmıştır.
 Eski yürüyüş yolu yeniden dizayn edilerek yürüyüş
rüyüş ve
koşu yoluna dönüştürülmüştür.
 Parkın iç kısımlarına yürüyüş yolları yapılmıştır.
 Parkın içine hem basketbol hem de futbol oynayanlara
ayan
yanlara
yönelik tek bir saha yapılmıştır.
 Parka 3 piknik masası, 6 kamelya, 2 pergolenin yerleşrleştirileceği alanlar yapılmıştır.
 Sağlıklı yaşam parkına koşu yolu yapılmıştır. koşu metre
takılmıştır.
 Sağlıklı yaşam parkı koşu yoluna çim halı için zemin
hazırlığı yapıldı.
 16 metre boyunda bayrak direği dikildi ve bayrak hazırlandı.
 Parkın farklı 2 bölümüne 2 adet ﬁtnes grubu yerleştirmiştir.
 Parkın tam merkezine 50 metre karelik daire şeklinde
kulübe yapılmıştır.
 Parkın çevresinde 10 adet beton bank, yeni yapılan sahanın etrafına da 3 adet büyük bank yapılmıştır.
 Parkın kışlık bakımı yapılarak mevcut ağaçlar kışa hazırlandı.
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Mimar Sinan Parkı
 Parkın sulama ve fıskiye sistemlerinin bakımı yapıldı.
 Parkın kuruyan ağaçlarının bakımı yapıldı.Parkın ilkbahar
temizliği ve bakımı yapıldı.Parkın çiçekliklerine 2500
adet kirli hanım (zinnia elegance) ,1500 adet vinka (catharanthusr, pervana çiçeği),1500 adet petunya (petunia)
ve 500 adet hanım düğmesi (globe amaronthus, Medine
çiçeği)dikildi.
 Parkın içindeki bankların ve çöp bidonlarının bakımı
yapıldı.
 Parkın kışlık bakımı yapıldı. Çiçeklik yeri hazırlanarak
1500 adet süs lahanası 800 adet menekşe dikimi yapıldı

Yavuz Selim Parkı
 Yavuz selim parkının sulama sistemleri ve fıskiyelerin
bakımı ve onarımı yapılmıştır.
 Parkın ilkbahar temizliği ve bakımı yapılmıştır.
 Parkın etrafındaki eksik çitler tamamlanmıştır.
 Parkın içindeki kuruyan 2 adet çınar ağacı kesilmiştir
ve yerine yenisi dikilmiştir.
 Parkın çiçeklik kısmına 300 adet kirli hanım (zinnia elegance),300 adet vinka (catharanthusr),200 adet çıtrık
dikilmiştir.
 Parkın içindeki mevcut havuzun bakım ve onarımı yapılmıştır.
 Parkın kışlık bakımı yapılarak ağaçların budaması yapılmıştır.
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Fatih Parkı
 Parkın sulama ve damlama sistemlerinin bakım ve onarımı yapıldı.
 Parkın ilkbahar temizliği ve bakımı yapıldı.
dı.
narak 1500
1
adet kirli
 Parkın içerisindeki çiçeklikler hazırlanarak
hanım, 900 adet petunya,1000 adet vinkaa çiçeği dikildi.
 Parkın içerisinde kuruyan 2 adet top akasya yenileri
enileri ile
değiştirildi.
 Parka 2 adet wc yapıldı.
 Parkın içerisindeki bankların ve çöp bidonlarının
n bakımı
ba
ve onarımı yapıldı.
 Parkın içerindeki 2 adet ceviz ağacı, 35 adet top akasyanın budaması yapıldı.
 Parkın kışlık bakımı yapıldı çiçeklik yeri hazırlanarak 2000
0
adet süs lahanası 1000 adette menekşe dikimi yapıldı.
ı.

Stadyum Park
 Parkın sulama ve fıskiye sistemlerinin bakım ve onarımı
yapıldı.
 Parkın ilkbahar temizliği ve bakımı yapıldı.
 Pakın içerisinde çiçeklikler hazırlanarak 2000 adet kirli
hanım ve 1000 adet petunya dikildi.
 Parkın içerisindeki havuzun bakım ve onarımı yapıldı.
 Parkın içerisindeki bankların ve çöp bidonlarının bakım
ve onarımı yapıldı.
 Parkın içerisindeki mevcut ağaçların bakım ve onarımı
m
yapıldı.
 Parkın kışlık bakımı yapıldı çiçeklik yeri hazırlanarak 700
00
adet süs lahanası 300 adet de menekşe
nekşe dikimi yapıldı
yapıldı.
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Göl Park
 Parkın ilkbahar temizliği ve bakımı yapıldı.
 Parkın içindeki süs havuzun bakım ve onarımı yapılarak
led ışıkla süslenmesi yapıldı.
 Parkın içindeki çiçeklere 43 adet taﬂan ve 500 adet kirli
hanım dikildi.
 Parkın spor kompleksi çocuk oyun gruplarının bulunduğu zeminlerin kauçukların tamiratı yapıldı.
 Parkın kışlık çiçek dikimi için zemin hazırlığı yapıldı.

Kurugeçit Parkı
 Parkın sulama sistemlerinin bakım ve onarımı yapıldı.
 Parkın ilkbahar temizliği ve bakımı yapıldı.
 Parkın içindeki çiçekliklere 500 adet petunya 400 adet
çıtrık 200 adet vinka,200 adet hanım düğmesi dikildi.
 Parkın içindeki şelalenin bakım ve onarımı yapıldı.
 Parkın kışlık bakımı yapıldı.
 Pakın içindeki ağaçların budaması yapıldı.
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Hürriyet Park
 Parka sondaj vurularak dalgıç atıldı.
 Parkın göbeğine kalp şeklindeki süs havuzu yapıldı.
pıldı.
 Parkın ilkbahar temizliği ve bakımı yapıldı.
dı.
kaa, 1000
100 adet Kirli
 Parkın çiçekliklerini 1000 adet vinka,
hanım ve 1000 adet petunya dikildi.
 Parkın içine 2 adet top mazı, 2 adet çınar ağacı
ğacı ve 1
adet ateş topu dikildi.
 Parkın kışlık bakımı ve hazırlığı yapıldı ve 1500
0 adet
det
süs lahanası dikildi.

Üçgen Park
 Parkın sulama ve ﬁskiye sistemlerini bakımı yapıldı.
 Parkın içindeki ağaçlarının bakımı yapıldı.
 Parkın içindeki çiçekleri bakımı yapıldı ve 150 adet kirli
hanım 100 adet vinka dikildi.
 Parkın bank ve çöp bidonlarının bakımı yapıldı. Parkın
kışlık bakımı yapıldı.
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Boruk Parkı
 Parkın sulama ve ﬁskiye sistemlerini bakımı yapıldı.
 Parkın içindeki ağaçlarının bakımı yapıldı.
 Parkın bank ve çöp bidonlarının bakımı yapıldı.
 Parkın içindeki havuzun bakım ve onarımı yapıldı. Parkın
bank ve çöp bidonlarının bakımı yapıldı.
 Parkın kışlık bakımı yapıldı. Çiçeklik yeri hazırlanarak
800 adet süs lahanası 500 adet menekşe dikimi yapıldı.

Örenli Parkı
 Parkın ilkbahar temizliği ve bakımı yapıldı.
 Parkın sulama sistemlerinin bakımı yapıldı.
 Parkın içindeki ağaçlarının bakımı yapıldı.
 Parkın içindeki çiçekliklerin bakımı yapıldı ve 100 adet
kirli hanım 100 adet hanım düğmesi dikildi.


Parkın kışlık bakımı yapıldı. Çiçeklik yeri hazırlanarak
500 adet süs lahanası 300 adet menekşe dikimi yapıldı.
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Turan Özdemir Parkı
 Parkın ilkbahar temizliği ve bakımı yapıldı.
 Çiçeklikler hazırlanarak 400 adet çıtrık 500 adet petunya
1000 adet kadın düğmesi dikildi.
n bakım
bak ve onarımı
 Parkın içindeki ve dışındaki havuzun
yapıldı.
 Parkın dışındaki şelalenin etrafındaki çiçekliğe 3000 ade
adet
det
vinka, 1000 adet kirli hanım dikildi.
 Turan Özdemir Parkına merhum Turan ÖZDEMİR’in büstü
tü
yapıldı ve etrafına çiçeklik yapılarak 300 adet lale
e dik
dikildi.
 Turan ÖZDEMİR Parkındaki 6 adet çınar ağacı
cı 2 adet
süs narının budaması yapıldı.
 Turan ÖZDEMİR Parkındaki 18 adet gülün budamasıı
yapıldı.
 Parkın kışlık bakımı yapılarak ağaçlar ve çiçeklerin dikimi
mi
için zemin hazırlığı yapıldı.

Tabiat Parkı

 2500 adet menekşe ve 800 adet süs lahanası dikildi.

 Tabiat Parkındaki sulama ve damlama sisteminin bakım
ve onarımı yapılmıştır.
 Tabiat Parkına 75 adet çınar,50 adet selvi çam,150 adet
meyve ağacı (şeftali, elma, ceviz ağacı ve nar ağacı) dikildi.
 Tabiat Parkındaki bankların bakım ve onarımı yapıldı.
 Tabiat Parkının komple temizliği ve yabancı ot mücadelesi yapıldı.
 Tabiat Parkında bulunan çiçekliklerin 150 adet kirli haa
nım,200 adet çıtrık dikildi.
 Tabiat Parkına kışlık çiçeklik yeri hazırlandı 150 adet
et
lale dikimi yapıldı.
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Belediye Parkı ve Belediye Hizmet Binası Parkı
 Parkın sulama ve ﬁskiye sistemlerini bakımı yapıldı.
 Parkın içindeki ağaçlarının bakımı yapıldı.
 Parkın bank ve çöp bidonlarının bakımı yapıldı.
 Parkın içindeki havuzun bakım ve onarımı yapıldı. Parkın
bank ve çöp bidonlarının bakımı yapıldı.
 Parkın kışlık bakımı yapıldı. Çiçeklik yeri hazırlanarak
800 adet süs lahanası 500 adet menekşe dikimi yapıldı.

Botanik Park
 Botanik Parka 2 adet dalgıç atıldı.
 Sulama alt yapımında hizmet verildi.
 Botanik Parka 210 adet oya, ladin ve çınar ağacı dikildi.
 Botanik Parka toprak atılarak tesviye yapıldı.
 Botanik Parkına oturma çepleri ve yürüyüş yolları yapıldı.
 Botanik Parka 64 metre karelik, içerisinde 2 adet wc
bulunan hizmet binası yapımına başlandı.
 Botanik Parktaki çalışmalar devam etmektedir.
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Yürüyüş ve Bisiklet Yolu
 Çevre yolunun sulama ve damlama sistemlerinin bakım
m
ve onarımı yapıldı.
 Çevre yolundaki refüj kısmına 3500 adet
et kirli hanım,
anım,
dikildi
1500 adet vinka, 4000 adet petunyaa dikildi.
 Çevre yolundaki refüj kısmında bulunan süs elmalarının
budama bakımı yapıldı.
 Çevre yolunun kışlık bakımı yapıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi
 Muhsin Yazıcıoğlu Caddesindeki kaldırımlara ağaç
yerleri hazırlandı.
 Muhsin Yazıcıoğlu Caddesine 35 adet palmiye ağacı,
35 adet alev ağacı dikimi
yapılmıştır.
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Ulubatlı Hasan Caddesi
 Kaldırımlarda bulunan top
akasyaların bakımı yapıldı.
 Caddedeki kuruyan 35 adet
tijli top akasyaların yerlerine
yenileri dikildi.

Gazi Caddesi Orta Refüj ve Kaldırım Çalışması
 Gazi caddesindeki kaldırımlara 25 adet tijli top akasya
dikilmiştir.
 Gazi caddesindeki orta refüjde bulunan sulama sisteminin
bakım ve onarımı yapılmıştır.
 Gazi caddesindeki orta refüje yaklaşık 10.000 adet çıtrık
ve 1500 adet petunya dikimi yapılmıştır.
 Orta refüjün kışlık bakımı yapılmıştır.
 Yazlık çiçekler sökülmüş kışlık çiçek dikimi için hazırlıklar yapılmıştır.
 1500 adet menekşe dikimi yapıldı
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Yavuz Selim Mahallesi Dr. Hüseyin Filiz Caddesindeki
1 Nisan Bulvarı İle Üniversitenin Arasındaki
 Kanal boyundaki sulama ve damlama sisteminin bakım
m
ve onarımı yapılmıştır.
 Yazlık çiçek dikimi için zemin hazırlığı yapılmıştır.
mine yaklaşık 5.000
 Kanal boyundaki hazırlığı yapılmış zemine
çıtrık çiçeği dikilmiştir.
 Kanal boyundaki çiçeklik yerlerine kışlık çiçek
ek dikim
im
için zemin hazırlığı yapılmıştır.

1 Nisan ve Atatürk Bulvarı
 Atatürk bulvarında bulunan boş ağaç yerlerine ve kuruyan ağaçların yerlerine 38 adet tijli top akasya dikildi.
 Mevcut ağaçların bakımı yapılmıştır.
 Bulvara yaklaşık olarak 8.500 adet çıtrık 5.000 adet hanım
düğmesi ve 5000 adet petunya dikilmiştir.
 Atatürk bulvarındaki otomatik sulama ve damlama sisteminin bakım ve onarımı yapılmıştır.
 Kışlık çiçeklik yerleri hazırlanarak 5000 adet süs lahanası
5000 adet menekşe dikimi yapıldı.
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75. Yıl Meydanı
 75. Yıl meydanındaki mevcut çınar, oya ve akasya ağaçlarının bakımı yapılmıştır.
 75. Yıl meydanındaki şelalenin etrafındaki güllerin budanması yapıldı ve 400 adet kirli hanım 400 adet çıtrık, 500
adet vinka,200 adet petunya çiçeği dikimi yapıldı.
 Meydanda bulunan büstünün ortasındaki refüje yaklaşık
4000 adet çıtrık, 2000 adet kirli hanım dikilmiştir.
 75. Yıl meydanındaki saat kulesinin karşısında bulunan
çiçekler 1600 adet çıtrık dikildi.
 75. Yıl meydanında bulunan kaymakamlık meydanına 3500
adet çıtrık ve 4 adet fıstık çam dikildi.
 Meydandaki ağaçların kışlık bakımı ve budaması yapıldı.
 Kışlık çiçeklerin dikimi için yer hazırlığı yapıldı.
 Atatürk büstünün arkasındaki refüje yaklaşık 3000 adet
süs lahanası dikilmiştir.
 Saat kulesinin arkasındaki refüj 760 adet süs lahanası dikildi.

Adıyaman Yolu Refüj Çalışmaları
 Sulama damlama ve ﬁskiye sistemlerinin bakım ve onarımı yapıldı.
 Refüje 5000 adet çıtrık, 2500 adet kirli hanım, 2000
vinka, 1000 adet hanım düğmesi dikildi.
 Refüjdeki yaklaşık 250 adet (Ateş topu, süs eriği, fıstık
çam ve oya ağaçlarının budanması ve bakımı yapılmıştır.
 Refüjün kışlık bakımı yapıldı ve çiçeklerdeki yazlık çiçekler sökülerek kışlık çiçek dikimi için hazırlık yapıldı.
 Adıyaman yolu refüje 3000 adet menekşe,3000 adet süs
lahanası dikildi.
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Adıyaman Yol Kavşağı Çalışmları
 Sulama ve damlama sistemi bakım ve
e
onarımı yapıldı.
 3 kademeli çiçeklik yapıldı.
dı.
00 ade
adet hanım düğ 3000 adet vinka,1500
mesi.3000 adet petunya dikildi.
 Kışlık bakım yapıldı.
00
 Yazlık çiçekler söküldü ve yerine 5000
adet menekşe,1850 adet lale dikimi yapıldı
yapıldı.
ldı.

İlçemiz Genelindeki Tüm Refüj ve Kaldırımlardaki Yeşil
Alanların Peyzaj ve Bakmlari Yıl İçerisinde Düzenli Yapıldı
 İlçe genelinde refüj, Kaldırım,Cadde, Park
ve diğer tüm yeşil alanların mevsime göre
rutin bakım ve peyzaj düzenlemeleri yapılmıştır.
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Mezarlıklar

Kurugeçit Mezarlığı
 Yabani otlara karşı ilaçlama yapıldı.
 Ramazan bayramı öncesi mezarlıkların temizlik ve bakımı yapıldı.
 Kurugeçit mezarlığına 11 adet selvi çam dikildi.
 Kurugeçit mezarlığına 8 adet top mazı dikildi.
 Kurugeçit mezarlığındaki kuruyan 2 adet akasya kesildi
ve yerine 2 adet top akasya dikildi.
 Kurban Bayramı öncesi mezarlıkların temizliği ve bakımı
yapıldı.
 Kurugeçit mezarlığında bulunan şehitlik mezarlığı temizlendi ve bakım ve onarımı yapıldı.
 Kurugeçit mezarlığına 115 adet lale dikimi yapılmıştır.

Yarbaşı Mezarlığı
 Yabani otlara karşı ilaçlama yapıldı.
 17 adet çam ağacının budaması yapıldı.
 Ramazan Bayramı öncesi mezarlıkların temizlik ve bakımı yapıldı.
 Yarbaşı Mezarlığına 18 adet selvi çam dikildi.
 Yarbaşı Mezarlığına 315 adet kirli hanım ,265 adet vinka,175 adet çıtrık dikildi.
 Kurban Bayramı öncesi mezarlıkların temizliği ve bakımı
yapıldı.
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Peynik Mezarlığı
 Yabani otlara karşı ilaçlama yapıldı.
 Peynik Mezarlığının içinde bulunan 1 adet akasya kesiıdi
ıdi
ve yerine 1 adet top akasya dikildi.
 Ramazan Bayramı öncesi temizlik ve bakım yapıldı.
 Mezarlık içerisindeki ağaçların budaması yapıldı.
 Kurban Bayramı öncesi temizlik ve bakımı yapıldı.
 Peynik Mezarlığına 10 adet çıtrık dikildi.

Kinirli Mezarlığı
 Yabani otlara karşı ilaçlamaa
yapıldı.
 Ramazan Bayramı öncesi
ncesi
temizlik ve bakımı yapıldı.
yapıld
pıldı.
 Kurban Bayramı öncesi
ön
temizlik ve bakımı yapılmıştır.
lmıştır.

Eski Besni Mezarlığı
 Yabani otlara karşı ilaçlama yapıldı.
 Mezarlık etrafına 23 adet fıstık çam
dikildi.
 Ramazan Bayramı öncesi temizlik ve
bakımı yapıldı.
 Mezarlık içerisindeki meyve ağaçlarının budaması yapıldı.
 Kurban Bayramı öncesi temizlik ve
v
bakımı yapıldı.
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İlçemiz Geneli Kanal Ve
Derelerin Temizliği Ve
İlaçlama Çalışmaları

İlçelerimizde bulunan Yemişen Deresi, Kırkbayır , Hayitli
1 ve Hayitli 2 derelerinin yabani otlara karşı ilaçlaması
yapılıp, derelerin temizliği ve bakımı yapıldı.
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Okullarımızda Çalışma ve Faaliyetlerimiz
Şehit Ahmet Demir İlköğretim Okulu
 Çevre düzenlenmesi yapıldı.
 Okul içerisindeki 100 metre karelik alana öğrencilerin oturması için bordür taşı, kilit taşı ve oluk taşı döşendi.
 Çiçeklik alanlar düzenlenip 150 adet vinka hanım düğmesi ve kirli hanım dikildi.
 Okul içerisine 3 (üç) adet çöp kovası konuldu

Mimar Sinan Kız Yurdu
 Yurdun içerisindeki yaklaşık 60 (altmış) adet çınar ağacının budaması yapıldı.
 Bekçi kulübesi önündeki 10 metrekarelik alana kilit taşı döşendi.

Gazi İlköğretim Okulu
 Okul içerisindeki 11 (on bir) adet çınar ağacının budaması yapıldı.

Yunus Emre Anadolu Lisesi
 Okul önündeki kaldırıma 13 (on üç) adet tijli top akasya dikildi.
 Okul içerisinde ağaçlandırma çalışmaları yapılarak 11 (on bir) adet selvi çam dikildi.
 Okul içerisindeki trafo boyama çalışmalarına başlandı.

Şehit Ahmet Demir İlköğretim Okulu
 Okul içerisindeki yaklaşık 450 metrekarelik alanın çim ekimi için hazırları yapıldı.
 Sulama sistemleri kurularak çimlendirildi.
 Öğrenciler için oturma alanı hazırlanarak 7 (yedi) adet beton bank yapıldı.
 Okul içerisine 3 (üç) adet oya ağacı dikildi.
 Okul önüne Türk Bayrağı motiﬂi çiçeklik yapılarak 200 (iki yüz) adet vinka çiçek dikildi.

Kütüphane
 2 (iki) adet çöp bidonu takıldı.
e çevresindeki
çev
 Kütüphane
7 (yedi) adet çınar ağacının budaması yapıldı.
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Ağaç Dikim ve
Çiçeklendirme Çalışmaları

Gölbaşımızın yeşil alan miktarını arttırmak ve daha güzel bir görünüme kavuşturmak için Belediyemiz bünyesinde bulunan seramızda yetiştirdiğimiz yaklaşık 500
adet ağaç ve 164.000 adet yazlık ve kışlık çiçek dikimi
çalışmaları yapıldı.
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Sera
Gölbaşımızın yeşil alan miktarını arttırmak ve daha güzel bir görünüme kavuşturmak için belediyemiz bünyesinde bulunan
seramızda yetiştirdiğimiz yaklaşık 500 adet ağaç ve 164.000 adet yazlık ve kışlık çiçek dikimi çalışmaları yapılarak ﬁdan
ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ve birçok okula ﬁdan yardımı da yapılmıştır.
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Cami Bahçelerinde Peyzaj Düzenlemesi
Mimar Sinan Cami ve Taziye Yeri
 1000 metre kare alana kilit taşı bordür,sosyete taşı döşeöş
öşemesi yapıldı.
 Camiye çiçeklik yapıldı ve 150 adet kirli hanım çiçeği
ği
dikildi.
 Mimar Sinan Camisine açık hava (amﬁ) taziye alanı yapılmıştır. Caminin etrafı çitlerle çevrildi.
Sanayi Cami
 Sanayi Cami alanına 500 metre kare kilit taşı
aşı bordür
ür döşenmiştir.
 Sanayi Camiye yaklaşık 8 adet ağaç dikimi
kimi yapılmıştır
Ulu Cami
 Camide 2 adet çam ağacı tehlike arz ettiği için kesimi
sim
si
imi
yapılmıştır.
Şehit Ahmet Cami
 Caminin bahçe kısmına 3 adet bank yerleştirilmiştir.
miştir.
i
Günaydın Cami
 Caminin içerisinde bulunan 2 adet çınar ağacı budamasıı
yapılmıştır.
Guraba Cami
 Cami içerisine 2 adet bank yerleştirilmiştir.
 Camideki mevcut çit bitkileri budanaraktan çitlerde şekillendirme yapılmıştır

Kamu Binalarımızda Çevre Düzenlemeleri
Adliye Binası
 Adliye binasının çevre düzenlenmesi yapıldı.
 Binanın mevcut sulama sistemlerinin bakım ve kontrolleri yapılmıştır.
Bölge Traﬁk
 Bölge traﬁk bahçesine sondaj vurulmuştur.
 Bölge traﬁğe sulama sistemi döşenerek,bakım ve onarımı yapılmıştır.
 Bölge traﬁğe çocuk oyun grubu ve ﬁtnes grubu alan yerleri hazırlanmıştır.
İlçe Jandarma
 İlçe jandarma bahçesine sondaj vurulmuştur.
y sulama sistemi döşenerek,bakım ve onarımı yapılmıştır.
 İlçe jandarmaya
 1200 metree kare
karelik alana zemin hazırlığı yapılarak alanda çimlendirilme yapılmıştır.
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Ağaç Budama ve
Kesim Çalışmaları
Gölbaşı ilçe sınırları dahilindeki park,refüj,cadde
ve sokaklarda bulunan ağaç ve çalıların daha canlı
görünümlü ,sağlıklı ve uzun ömürlü yaşayabilmeleri,
kent yaşamına olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak
form budama,gençleştirme budamaları,hastalıklı ve
kurumuş dallarının ayıklanmaları ve kısmi budamalar yapılmaktadır.Ağaç kesimi, gerek vatandaşlardan
gerek talepler gerekse kontrol ekiplerince tespit edilen
ve günlük yaşantıyı olumsuz yönde etkilemesi yani
devrilme,elektrik telleri ile temas kurmuş olması sebebiyle yapılmaktadır.Ağaçlar,çevrenin olumsuz etkenlerinden korunabilmesi ve yaşamını sürdürebilmesi
için ahşap,demir vb. materyallerle desteklenmekte veya
sabitlenmektedir.
İlçemizde budaması yapılan ağaçların yaklaşık
100 ton odun elde edilmiştir. Bunların 80 tonunu
yardıma muhtaç 120 aileye , 20 tonu ise belediyemiz
birimlerine verilmiştir .
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Olağan Peyzaj
Çalışmaları
 İlçemiz Yavuz Selim Mahallesi, Dr. Hüseyin Filiz caddesinde bulunan yaklaşık 100 (yüz) adet çınar ağacının
yola gelen dallarının budaması yapıldı.
 İlçemiz Çevre yolunda bulunan yaklaşık 200 (iki yüz)
adet çınar ağacının budaması yapıldı.
 Atatürk bulvarında yol kenarındaki yaklaşık 500(
beş yüz) adet çınar ve top akasya ağaçlarının bakımı
ve budaması yapıldı.
 İstasyon caddesi yol kenarındaki yaklaşık 130 (yüz
otuz) adet çınar ağacının budaması yapıldı.
 İlçe Emniyeti Müdürlüğü bahçesindeki 15 (on beş)
adet çınar ve akasya ağacı budandı.
 İlçemizdeki parklarda ve refüjler de bulunan ağaç
ve çimlerin mart- nisan aylarında, bahar gübrelenmesi yapıldı.
 İlçemizde parklarda, refüjlerde ve çiçek diktiğimiz
yerlere ilk önce mantara karşı ilaçlama yapılıp sonrada 3/5 gübre atıldı.
 İlçemiz kaldırım, refüj ve parklarda bulunan ağaçlara
böcek ilacı sıkıldı.
 Refüjlerde ve parklarda, parke taşlarının arasında
çıkan istenmeyen otlara karşı ilaçlama yapılıp, temizlenmiştir.
 Bölge Traﬁk Şube Müdürlüğü bahçesine sondaj vurulmuştur.
 İlçe jandarmaya sondaj vuruldu.
 Çevre yolu temizlendi. Yapraklar alındı ve refüj çapalandı.
 Üniversite kanal boyu refüjü çapalandı.
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İçme Suyu Çalışmları

Mimar Sinan Mahallesinde; 847.sk.’ta 32 metre 32’lik, 850.
sk.’ta 75 metre 63’lük, Şehit Ahmet Demir Caddesinde 192
metre 90’lık, Şahinbey Cad. 113. Sk.’ta 150 metre 90’lık,
894.Sk.’ta 48 metre 63 ‘lük olmak üzere toplam 497 metre
içme suyu şebekesi yapılmıştır.
Asfalt Mahallesine; su deposu altı 20’lik 100 metre içme
suyu şebekesi yapılmıştır.
Hürriyet Mahallesine; Dicle Sokak’ta 15 metre 63 ‘lük,
42 metre 90’lık olmak üzere toplam 57 metre içme suyu
şebekesi yapılmıştır.
Kurugeçit Mahallesinde; Göl cad.737 sk. 132 metre 90’lık,
Botanik Park 100 metre 20’lik, 745.sk. 50 metre 20’lik, Me-

Osman UYANIK
Su ve Kanalizasyon
Md. V.
zarlık İçi 24 metre olmak üzere toplam 306 metre içme suyu
şebekesi yapılmıştır.
Yalangoz hattı’ nda 40 metre 150’lik içme suyu şebekesi
tadilatı yapılarak yenilenmiştir.
İÇMESUYU TESİSLERİ
İçme suyu depolarımızın rutin bakım onarım ve temizlikleri yapıldı.
Kurugeçit Mah. Sığır boğazı mevkii Gen Tepesi İçme suyu
kuyusuna 340 metre derinliğinde 90 HP (67 kW)’lık dalgıç
pompa ve teçhizatı kurularak çalışır duruma getirildi ve
kuyu odası yapıldı.
İçme suyu Pompa Tesisi Tuz taşı mevkii, arızalanan dalgıç
pompa yenisiyle değiştirildi.
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 Mimar Sinan Mahallesi kanalizasyon şebekesi yapımı;
845.sk’ta 137 metre, 968.sk’ta 115 metre, 875., 876.,
881.sk’ta ve Şehit Ahmet Demir Caddesinin bir kısmında
990 metre olmak üzere baca, parsel bağlantıları dahil
toplam 1.242 metre kanalizasyon şebekesi yapıldı.
 Mimar Sinan Mahallesi yağmursuyu yapımı; yağmursuyu güzergahı Barbaros Cd., 817.Sk., Besni Cd.’nin bir
kısmı, 816.Sk., Ergenekon Cd., Adnan Menderes Cd.,
Şehit Ahmet Demir Cd. olmak üzere baca, ızgaralar
dahil toplam1.671 metre yağmursuyu şebekesi döşendi.
 Hürriyet Mahallesi kanalizasyon şebekesi yapımı; 336.
sk.’baca, parsel bağlantıları dahil toplam 130 metre
kanalizasyon şebekesi yapıldı.
 Hürriyet Mahallesi yağmursuyu yapımı; muhtelif cadde
ve sokaklarda 24 metre yağmursuyu şebekesi yapıldı.

 Yavuz Selim Mahallesi kanalizasyon şebekesi yapımı;
METEM baca, parsel bağlantıları dahil toplam 45 metre
kanalizasyon şebekesi yapıldı.
 Cumhuriyet Mahallesi kanalizasyon şebekesi yapımı; 120
metre parsel bağlantısı kanalizasyon şebekesi yapıldı.
 Kurugeçit Mahallesi kanalizasyon şebekesi yapımı;
Gökkuşağı ve 731.sk’ın bir kısmında 445 metre, Ören
Caddesi (Çevre Yolu) 118 metre, Mezarlık İçi baca,
parsel bağlantıları dahil110 metre kanalizasyon şebekesi yapıldı.
 Kurugeçit Mahallesi yağmursuyu yapımı; 15 mt. 300’lük,
mezarlık karşısı Ören Caddesi 46 mt. 800 ‘lük betonarme
büz boru olmak üzere toplam 61 metre yağmursuyu
şebekesi ve 120 metre açık yağmursuyu kanalı olmak
üzere toplam 181 metre yağmursuyu şebekesi yapılmıştır.
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Bulvar, Cadde Ve Sokak Elektrik İşleri
Yıl içerisinde oluşan elektrik arızaları, dalgıç arızaları ve rutin bakımları yapılmış olup aşağıda
belirtilen malzemeler kullanılmıştır.
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Ahmet ÇAKALLI
Emlak ve İstimlak
Md. V.

Taşınmaz mallara ait sicil tutmak ve bu taşınmaz mallar için imar
planına göre uygulama ve düzenleme yapmak.

lerde resen kamulaştırma yapılır. Bu işlemler kamulaştırma ilgili
maddeleri doğrultusunda yapılır.

Gelir getirici taşınmaz malların kiraya verilmesi kontrol ve takibi,
bakım ve düzenlenmesi konuları da kendi yetki ve çalışmaları
dahilinde sürdürmeki

Tapu verme: Maliye hazinesine kayıtlı olup 2981/3290 sayılı
yasalara göre tapu tahsis belgeleri, imar ıslah planları hazırlanan
ve bu planlarda konut sahasında kalan taşınmazların devrini talep
ederek sağlamak vb. gibi belediye yerlerinin Belediye Encümeninden satış kararı aldırarak ve satış ﬁyatlarını tespit ettirerek hak
sahiplerine satışını yapmaktır.

Belediye adına tescili yada kamuya terk edilmiş parsellerin işgal
edilmelerini önlemek için gerekli hukuki muameleleri yaparak
işgale son vermek yada bu durumda olan parsellerin kira yada
ecrimisile bağlamak için gerekli yasal işlemleri başlatmak.
Kendi yetki ve sorumluluğunu verilen işlerin hatasız olması ve
en
n kısa
k süre içerisinde bitirmeye çalışmak.
Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip
etmek.
2942 sayılı kamulaştırma yasasının ilgili maddeleri doğrultusunda
yeşil alan, park ve yolda kalan parselleri bir program doğrultusunda kamulaştırmak.
İ
İhaleler:
Belediye mülkiyetinde bulunan belediye taşınmazlarını
kiraya verilmesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından işlemleri
k
Mali Hizmetler Müdürlüğüne intikal ettirilir. Belediye mülkünün
kiraya verilebilmesi için 2886 sayılı yasa ve Belediye Başkanlığının
k
genelgeleri doğrultusunda şartname hazırlanarak belediye encügen
menine ilgili müdürlük tarafından sunulur.
men
Kamulaştırma: Kamulaştırma kanununda değişiklik yapılması
hakkında 4650 sayılı kanun ve 2942 sayılı kamulaştırma kanunu ilgili
maddeleri doğrultusunda kamulaştırma yapmak bunun için önce
yatırım Müdürlüklerinden ilgili yıl içinde yatırım programlarında
olan ve imar planında yol, park ve yeşil alanda kalan parsellerin
listesi istenir. Ayrıca vatandaşların direk müdürlüğümüze dilekçe
ile başvurmaları halinde komisyonumuzca bu parsel incelemeye
alınır ve uygun görülmesi halinde pazarlıkla satın alınarak veya
trampa edilerek işlem sonuçlandırılır, yada gerekli görülen hal-

5393 sayılı Belediye Kanununun 69. ve 73. maddesine göre belediyemiz öncülüğünde kurulacak kooperatiﬂerle ilgili; Belediye
ve mücavir alan sınırlarımız içinde düzenli kentleşmeyi sağlamak,
bölgenin konut, ticari alan ihtiyacını karşılamak amacıyla toplu
konut yapmak, satmak, kiralamak bu amaçlarla arazi satın almak,
kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek kentin gelişimine
uygun olarak eskiyen kentin bu bölümünü yeniden inşa etmek,
sosyal donatı alanları oluşturmak, zemin etüdü yaparak, deprem
riskine karşı depreme dayanaklı konut üretmek, kentin tarihi ve
kültürel dokusunu da dikkate alarak, kentsel dönüşümü ve gelişim
projelerini İlçenin ihtiyacı olan yerlerinde toplu konut projesi,
veya kentsel dönüşüm projesi olarak Büyükşehir ve Belediye
Meclisine teklif etmek. Bu kararlar doğrultusunda Toplu Konut
çalışmalarını yürütmek.
Fuzuli işgal ve ecri misil işleri: Belediye Başkanının direktif ve
genelgeleri doğrultusunda Belediye emlak ile arsalarının gelişi güzel
işgal edilmesini önlemek ve böyle bir işgal tespit ettiği takdirde
işgalin kaldırılması için 775 ve 5393 sayılı yasa uyarınca yasal işlem
ifa edilir. Gerekli hallerde 3194 sayılı yasanın tatbiki Başkanlıkça
mahalli Kaymakamlıklardan talep olunur. Sonuç alınmadığı takdirde yapılan işlemler gerekçeleri ile birlikte izah edilmek suretiyle
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü müdahalenin meni ve gerekiyorsa
yıkım hususunda dava açılması için işgal zaptı krokisi (metrajlı)
işgal süresi takribi ecri misil tutarı ve arz ile yapının harcı esas
kıymeti ile beraber dosyayı Zabıta Müdürlüğüne intikal ettirerek
gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlar.
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İlçemizin muhtelif mahallelerinde yapılan kontroller sonunda abonesi olmayan işyeri ve meskenlerde
540 adet su abonesi yaptırılmıştır. İlçemiz muhtelif mahallerinde 223 adet kaçak su tespit edilerek
kaçak sular kapatılmıştır.
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Ökkeş ŞARKLI
İtfaiye

konuda tatbikatlar yapmak,
 Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye
personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına
uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik
belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
 Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,
 Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit
edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek
ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,
 Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi
 Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
 Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri
durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale
etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü
ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak
 Su baskınlarına müdahale etmek,
 Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ile verilen görevleri yapmak,


5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili “Şahsi Mükelleﬁyet,
Tahliye ve Seyrekleştirme”, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleﬂerini eğitmek,
nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde
arıtma işlemlerine yardımcı olmak,

 Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak
bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu

çalışmalarına katılmak,
 İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,
 İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına
karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,
 İtfaiye hizmetleriyle ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve
koordinasyonu sağlayarak Kocaeli’nin yangın güvenliğini artırıcı tedbirler alır.
 Gölbaşı’nın nüfus artışı ve yayılma alanlarının genişlemesini
dikkate alarak; itfaiye hizmetlerinin gerektirdiği itfaiye araçları ve personel tedariki ile yeni grup ve müfreze binalarının
yapımı için gerekli çalışmaları yapar.
 İtfaiyecilik eğitimi ve teşkilatlanması hususunda araştırmalar
yaparak, gönüllü itfaiyeciliğin kurulup çalıştırılması ile ilgili
düzenlemeler yapar.
 İtfaiye Müdürlüğü’ne gönderilen her türlü projelerin kontrol
ve denetiminin yapılmasını sağlar.
 Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak
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 İlçemizde 2015 yılında meydana gelen yangın sayısı 25’dir.
Meydana gelen yangınlarda tahmini maddi zarar 19.620,00TL’dir.
 İlçemizde 2015 yılında müdürlüğümüzce 6 traﬁk kazası
olayına çıkış yapılmıştır
 2015 yılı içerisinde okullar, özel işyeri, askeri ve sivil kamu
kuruluşları ve hastaneler ile teorik eğitim ve yangın söndürme konularını içeren, ortaklaşa yangın tatbikatlarına, 2132
kişinin katılımı sağlanmıştır.
 Şehrimizde 2015 yılı içinde 417 görevde toplam 1027 adet-
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pankartın asılması ve toplanması işi Başkanlığımızca gerçek-
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alan ve meydanlarındaki bayrak değişimleri işinde itfaiyemiz
gerekli desteği sağlamaktadır
 Şehrimiz alan ve meydanlarındaki bayrak değişimleri işinde
itfaiyemiz gerekli desteği sağlamaktadır.
 2015 yılı içinde 737 görevde yaklaşık 7217 ton su ile şehrimiz
ana arter ve yollarında, ihtiyaç halinde isteğe bağlı olarak
hafriyat işlerinde toza karşı sulama yapılmıştır.
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Fahri ÖZDEMİR
Mali Hizmetler Md.V.

İç Kontrol
Yasalarımız ile belediyemizin kullanımına verilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve
kullanılmasını sağlamak üzere, belediye içi, vatandaşlarımız
ve diğer kurumlardan bilgi, belge ve verilerin toplanmasını,
kaydedilmesini, işlemlerin takip dilebilmesini, sorgulanabilmesini, performans analizlerinin yapılabilmesini, yeni bilgi-

lerin üretilmesini ve raporlanmasını sağlayan Yönetim Bilgi
Sistemi belediyemizde 2004 yılından itibaren kullanılmaktadır. Hükümetimizin idari, mali, hukuki konularda e-devlet,
bilişim ve yönetişim ile ilgili yayınladığı mevzuata uygun
olarak bilgisayar otomasyonumuza sürekli geliştirilmektedir.

Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Yasalarımız ile belediyemizin kullanımına verilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve
kullanılmasını sağlamak üzere, belediye içi, vatandaşlarımız
ve diğer kurumlardan bilgi, belge ve verilerin toplanmasını,
kaydedilmesini, işlemlerin takip dilebilmesini, sorgulanabilmesini, performans analizlerinin yapılabilmesini, yeni bilgi-

lerin üretilmesini ve raporlanmasını sağlayan Yönetim Bilgi
Sistemi belediyemizde 2004 yılından itibaren kullanılmaktadır. Hükümetimizin idari, mali, hukuki konularda e-devlet,
bilişim ve yönetişim ile ilgili yayınladığı mevzuata uygun
olarak bilgisayar otomasyonumuza sürekli geliştirilmektedir.
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Mali Bilgiler
Bütçe Uygulama Sonuçları
Belediye meclisimizde görüşülerek kabul edilen
2015 Mali Yılı Bütçesi ile 18.500.000,00TL tahsis
edilmiştir. Yıl sonu itibariye 20.851.406,89 TL
gelir, 16.427.081.15TL gider gerçekleşmiştir. Bütçe
gelirleri % 112,71 oranında, bütçe giderleri ise
% 88.80 oranında gerçekleşmiştir. 2015 mali yılı
bütçesi hazırlanırken geçmiş yıllar performansları

ve eğilimleri de göz önüne alınarak yüksek belirlenmiştir. Buna rağmen tüm harcamalarımızda
tasarruf, verimlilik, etkinlik ilkelerine göre hareket
edilerek giderlerimizin gelirlerimizden daha çok
olması nedeniyle belediyemiz borçlanarak da olsa
yatırımlarını yapmış ve aksatmadan hizmetlerini
yerine getirmiştir.

Belediyemizin Kullandığı Mali Kaynaklar;
 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan
Paylar (İller Bankası payı),
 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda
sayılan gelir kalemleri,
 Mülkiyeti belediyemize ait gayrimenkullerin
kira ve satış gelirleri,

 Belediye Mec. veya Enc. tarafından miktarı
belirlenen hizmet gelirleri,
 Muhtelif kamu hizmetlerinden ayrılan paylar,
 Hizmetlere katılım payları vb. gelirlerden
oluşmaktadır.

Ön Mail Kontrol
İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine
ilişkin mali karar ve işlemlerin; idarenin bütçesi,
bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı
harcama programı, ﬁnansman programı, belediye
bütçe kararnamesi ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik
ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden
yapılan kontroldür.
01.01.2006 tarihinden itibaren harcama onay
belgesinin Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde

öngörülen bütün unsurları ile birlikte tamamlandıktan sonra ve Harcama Yetkilileri tarafından
imzalanmadan önce ön mali kontrol işlemi için
söz konusu ödeme emri belgelerinin ilgili mevzuat
hükümlerine uygunluk yönünden en geç 5 işgünü
içinde değerlendirilerek kontrol edilmesi ve uygun
görülmeyen işlemlerin aynı süre içinde gerekçeli
bir yazıyla ilgili birime iade edilmesi sağlanarak
ön mali kontrol faaliyetleri başlatılmıştır.
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Mali Yılı Bütçe Uygulama
Sonuç Tabloları Gelir Bütçesi
Personel Giderlerinin Bütce Gelirlerini Gösterir Tablo
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Tablo 2 Bütçe gelirlerinin ikinci düzey ekonomik sınıﬂandırılması
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Bütçe Gelir Gider Farkı
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Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıﬂandırılması
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Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
 Birimimize 2015 mali yılı bütçesi ile ayrılan ödenekler,
yıl içinde yapılan aktarmalar, gerçekleşen harcamalar
ile yıl sonunda imha edilen ödenekler tablolarda sunulmuştur.
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununa
uygun olarak ilk analitik bütçe 2006 yılı için yapıldığından ve mevzuatta ki değişimler önceden öngörülemediğinden bazı kalemlere ödenek konulduğu halde
harcama yapılmamıştır. Harcama yapılmayan kalemler
için daha titiz bir çalışma yapılmış ve birçoğu 2015
mali yılı bütçesine konulmamıştır.
 Tablo-1 ‘de görüldüğü gibi, Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar (İller Bankası payı) 12.354.820,46TLtüm bütçe gelirleri içindeki oranı ise % 59,25 dır. Bele-

Bütçe Uygulama Sonuçları:

diyemizin performansı arttıkça kendi faaliyet gelirleri
de artacak ve bu oran daha da azalacaktır.
 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden alınan pay en büyük mali kaynağımızdır. İller Bankası tarafından belediyemize ulaştırılan bu kalemden sonra Tablo-2 ‘den
de görüleceği gibi mülkiyet üzerinden alınan vergiler
bütçemizde önemli bir paya sahiptir. Hükümetimizin
e devlet konusunda yapmış olduğu çalışmalar önümüzdeki yıllarda uygulanmaya başlayacaktır.
 Bu sayede tüm gelirlerimize ait tahakkuk ve tahsilât
işlemlerimiz etkin bir şekilde uygulanarak tahsilâtlarımız artırılabilecektir.
 2015Yılı Bütçe Gideri Toplamı 16.427.081,15TL Bütçe
Geliri Toplamı 20.851.406,89 TL‘dir.

Gelirlerin Giderler Karşılama Oranları
2015 yılı bütçe giderlerimizden, mal ve hizmet alımı giderleri
ile sermaye giderlerinin büyük bir kısmı yatırım harcamaları
ve hizmet giderlerimizdir. Bu da bütçemizin yaklaşık olarak
% 66,31 karşılık gelmekte ve bütçemizin yatırım ve hizmet
bütçesi olduğu tabloda görülmektedir.
İlçemizin gelişmesi ve insanlarımızın sağlığı ve konforuna
yönelik yatırım ve hizmetleri yerine getiren birimlerimizin
bütçemizi en fazla kullanan birimlerimiz olduğu tablolarda
görülmektedir.
Kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik kodlar bazında ayrılan
ödenekler, yıl içinde ödeneğe eklenen veya ödenekten düşülen
miktarlar ile ödeneğin yıl sonu toplamı ve her bir ödeneğin
gerçekleşen harcama tutarları tablolarda verilmiştir. Bütçe
hedeﬂeri (kabul edilen bütçe ödenek tutarları) ile yıl sonu
ödeneği arasında ödenek ekleme veya eksiltme yapılarak
meydana gelen farklar ve ödeneğin tamamen veya kısmen
kullanılmasının muhtelif nedenleri vardır. Bunlardan bazıları
aşağıda açıklanmıştır. Yasal tazminatlar için Mali Hizmetler

Müdürlüğümüze yıl içinde önemli bir miktar aktarma yapılmış ancak yasal süreçlerin sonuçları öngörülen sürelerden
farklı geliştiği için ödeneğin büyük bir kısmı kullanılmıştır.
Norm Kadro Yönetmeliği yayınlanmadan önce kadrolu
olmayan birimlerin kullanacağı ödeneklerin tamamı Mali
Hizmetler Müdürlüğü bütçesinde toplanmıştı. Öngörülen
kamulaştırmaların bir kısmına başlanılmadığı için ihtiyaç
olan diğer birimlere aktarma yapılmıştır.
Mülkiyeti belediyemize ait taşınır ve taşınmaz menkul ve
gayri menkullerimizin tamamı muhasebeleştirilmiştir. Encümenimizin alt komisyonu olan Kıymet Takdir Komisyonu
tarafından belirlenen rayiç değer üzerinden diğer hissedarlara satışı yapılmaya devam edilmektedir. 2015 yılı içinde
kira getirebilecek yeni gayrimenkul edinilmemiştir. Kiradaki
mevcut gayri menkullerimizin kiraları Belediye Meclisimiz
tarafından her yıl güncellenmektedir.
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Mali
Hizmetler
Müdürlüğü
Performans Bilgileri
Faaliyet ve Proje Bilgileri
 Her birim müdürlüğünün ayrı ayrı 2015 yılı faaliyet
sonuçları sunulmuştur
 2015 Yılı Gelir Bütçesi;
 2015 Yılı Vergi Gelirleri 2.961.000,00 Bütçeye konulmuş olup 2.047.329,78 TL net gelir elde edilmiştir.
 2015 Yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2.905.000,00TL
Bütçeye konulmuş olup,1.252.659,14 TL net gelir elde
edilmiştir.
 2015Yılı Alınan Bağış ve Yardımla ile Özel Gelirler;
2.080.000,00TL Bütçeye konulmuş olup 266.674,50
TL net gelir elde edilmiştir.
 2015Yılı Diğer Gelirler; 8.975.000,00TL bütçeye konulmuş olup 15.853.838,15TL net gelir elde edilmiştir.
 2015 Yılı Sermaye gelirleri; 1.849.000,00TL bütçeye
konulmuş olup 1.430.982,32 Tl net gelir elde edilmiştir
 2015 Yılı Toplam Gelir bütçesine 18.500.000,00 TL.ödenek konulmuş, 20.851.406,89 TL net gelir elde
edilmiştir.
 2015Yılı gider Bütçesi;
 01- Personel Gideri; 5092.000,00 TL Bütçeye ödenek
ayrılmış olup 234.307,70 TL Eklenmiş 0,00 TL Düşülmüş olup 5.326.307,70 Net ödenek olup bunun
3.948.697,71 TL Harcanmış 1.377.609,99 TL İmha
edilmiştir.
 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi; 933.000.00
TL Bütçeye ödenek ayrılmış olup 6.250,00 TL Eklenmiş
179.883,38TL Düşülmüş olup 759.366,62TL Net ödenek olup bunun 714.368,45 TL Harcanmış 44.998,17TL
İmha edilmiştir.
 03-Mal ve Hizmet alım Giderleri; 8.495.000,00 TL
Bütçeye ödenek ayrılmış 2.667.782,58 TL Eklenmiş
875.013,79 TL Düşülmüş olup 10.287.768,79 TL
Net ödenek olup bunun 9.720.312,75 TL Harcanmış
567.456,04 TL İmha edilmiştir.
 04-Faiz giderleri; 100.000,00 TL Bütçeye ödenek ayrıl-




















mış 648.886,18 TL Eklenmiş 0,00 TL Düşülmüş olup
748.886,18 Net ödenek olup bunun 748.886,18 TL
Harcanmış TL 0,00 TL İmha edilmiştir.
05- Cari Transferler; ; 330.000,00 TL Bütçeye ödenek
ayrılmış olup 0 TL Eklenmiş 208.459,84 TL Düşülmüş
olup 121.540,16 Net ödenek olup bunun 121.540,16
Harcanmış TL 0,00 TL İmha edilmiştir.
06-Sermaye Giderleri; 2.145.000,00 TL Bütçeye ödenek
ayrılmış olup 476.401,37 TL Eklenmiş 1.429.388,31
TL Düşülmüş olup 1.192.013,06TL Net ödenek olup
bunun 1.173.275,90 TL Harcanmış 18.737,16 TL İmha
edilmiştir.
07- Sermaye Transferler; ;10.000,00 TL Bütçeye ödenek
ayrılmış olup 0 TL Eklenmiş 10.000,00 TL Düşülmüş
olup 0,00 TL Net ödenek olup bunun 0 TL Harcanmış
0,00 TL İmha edilmiştir.
09-Yedek Ödenek; ; 1.395.000,00 TL Bütçeye ödenek
ayrılmış olup 0 TL Eklenmiş 1.330.882,51 TL Düşülmüş olup 64.117,49 Net ödenek olup bunun 0TL
Harcanmış TL 64.117,49 TL İmha edilmiştir.
2015 Yılı Toplam Olarak 18.500.000,00 TL Bütçeye
ödenek ayrılmış 4.033.627,83 TL Eklenmiş 4.033.627,83
TL Düşülmüş olup 18.500.000,00 TL Net ödenek olup
bunun 16.427.081,15 TL Harcanmış 2.072.918,85TL
İmha edilmiştir.
2015 Yılı Bütçe harcamalarının kalemlere göre dağılımı ise :
01.Personel Giderleri : 3.948.697,71 TL
02.Sosyal güvenlik kurumları Devlet pirimi 714.368,45 TL
03.Mal ve hizmet alım giderleri : 9.720.312,75 TL
04. Faiz giderleri 748.886,18 TL
05.Cari transferler:121.540,16
06. Sermaye giderleri : 1.173.275,90 TL
Toplam Bütçe harcaması ise 16.427.081,15 TL’dir.
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Gölbaşı
Önemli
Projeler
Gölbaşı Belediyesi
Balkan Sosyal Tesisleri
3 Hamam,
1 Yarı Olimpik Havuz,
1 Bayanlara Havuz,
1 Spor Salonu,
1 Çok Amaçlı Salon Ve Kafeterya,
4 Yıldızlı 20 Odalı 40 Yataklı Otel
2 Sauna
2 Buhar Odası
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Gölbaşı
Önemli
Projeler
Gölbaşı Belediyesi
Balkan Sosyal Tesisleri
Yarı Olimpik Havuz (Bay Ve Bayanlara Ayrı)
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Gölbaşı
Önemli
Projeler
Gölbaşı Belediyesi
Balkan Sosyal Tesisleri
Hamam (Bay ve Bayanlara Ayrı Ayrı)
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Gölbaşı
Önemli
Projeler
Gölbaşı Belediyesi
Balkan Sosyal Tesisleri
2 Adet Sauna (Bay Ve Bayanlara Ayrı Ayrı)

2 Buhar Odası (Bay Ve Bayanlara Ayrı Ayrı)
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Gölbaşı
Önemli
Projeler
Gölbaşı Belediyesi
Balkan Sosyal Tesisleri
Çok Amaçlı Salon ve Kafeterya
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Gölbaşı
Önemli
Projeler
Gölbaşı Belediyesi
Balkan Sosyal Tesisleri
4 Yıldız 20 Oda 40 Yataklı Otel
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Gölbaşı
Önemli
Projeler
Atık Su Arıtma Tesisi
İlimizde İlk Olma özelliği
Gölbaşı Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi, 2 etaptan oluşmaktadır. Birinci etap, 2015 yılı nüfusu 29.846 kişi olarak
belirlenmiş olup debide buna istinaden 3581,52 m3/gün hesabına göre yapılmıştır.
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Gölbaşı
Önemli
Projeler
Atık Su Arıtma Tesisi
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Gölbaşı
Önemli
Projeler
Botanik Park Projesi
19 Dönüm Arazi Üzerine Botanik Park Çalışmaları
Devam Ediyor

www.golbasi.bel.tr
w.golbasi.bel.tr

Gölbaşı
Önemli
Projeler
Botanik Park Projesi
19 Dönüm Arazi Üzerine Botanik Park Çalışmaları
Devam Ediyor
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Gölbaşı
Önemli
Projeler
Kentsel Dönüşüm Projesi
Mimar Sinan Mahallesi
Kentsel Dönüşüm Projesi Başlıdı.
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Gölbaşı
Önemli
Projeler
Gölbaşı Gölü Çevre Düzenleme Projesi
 2015 Yılı içerisinde İpekyolu Kalkınma Ajansına sunulan projemiz destek alarak yapım çalışmaları başlatılmıştır.
atılm
atılmıştır.
 2015 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne sunulan projemiz ile Gölbaşı Gölü hak ettiği güzelliğe kavuşacaktır.
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Gölbaşı
Önemli
Projeler
Gölbaşı Gölü Çevre Düzenleme Projesi
Uygulanacak Projeden Kesitler
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Gölbaşı
Önemli
Projeler
Engelli Evi Projesi
2015 Yılı içerisinde el sanatları ve işlemecilik dalında
yürütülen programlarda:










Ahşap boyama,
Transfer Tekniği,
Çatlatma tekniği,
Eskitme tekniği,
Taş döşeme tekniği
Cam boyama tekniği
Seramik boyama tekniği
Çini işlemeciliği
Süsleme tekniği

Galoş ve çöp poşeti yapım çalışmalarımız aralıksız
devam etmektedir. Plastik işleme dalında şimdilik,








Mutfak tipi çöp poşeti,
Katı atık poşeti,
Orta boy çöp poşeti
Battal boy çöp poşeti
Kurban atık poşeti
Fide poşeti
Galoş imalatı

2015 Eğitim Öğretim yılında Engelli Evinde





El sanatları
Çini, seramik, cam ve ahşap boyama ve süsleme sanatı
atı
Bağlama Kursu
Bilgisayar kursu

Alçı çalışmaları:
Diğer taraftan Alçı tekniği, boyama ve süs eşyaları
arı yapımında ayrı bir çalışma yapılarak çeşitli ürünler
er elde edilmiştir.
edilmi
Engelli vatandaşlarımıza engelli aracı verildi
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Gölbaşı
Önemli
Projeler
Engelli Evi Projesi
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Gölbaşı
Önemli
Projeler
Sıcak Asfalt ve Kilit Parke Yol Çalışmaları
Cadde ve Sokaklarımız Güzelleşiyor...
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Gölbaşı
Önemli
Projeler
Belediyemiz Yeni Araçlarla
Modernize Edildi
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Gölbaşı
Önemli
Projeler
Belediyemiz Yeni Araçlarla
Modernize Edildi
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Gölbaşı
Önemli
Projeler
Togem (Toplumsal Gelişim Merkezi )
Gölbaşı Belediyesi Toplumsal Gelişim
Merkezi Kuruldu

Togemin Görevleri
MADDE 5- Togem Gölbaşı Belediyesi adına insan merkezli

11. Şiddete uğrayan kadın ve çocukların, çeşitli nedenlerle

sosyal çalışmalar yapmayı beldemizde ilgi ve şefkat bekleyen

ortada kalmış ailelerin kalabilecekleri sığınak ve misaﬁrhaneler

vatandaşlarımıza ulaşmayı hedeﬂemektedir. Bu hedefe bağlı

kurmak.

olarak TOGEM, hem ücretli çalışanlardan hem de gönüllülerden

12. Muhtaç ailelerin iş alanlarına yönlendirecek için eğitim ve

oluşan gezici ekipleriyle şehirdeki ihtiyaç sahiplerini tespit

staj deneyimi vermek.

etmeyi, ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler ve Belediye Başkanı

13. Ailesi ve kocasından ayrı ve tek başına yaşayan kadın ve

arasında köprü olmayı amaçlamakta ve bu kapsamda Gölbaşı

çocuklara (çocuklarıyla beraber) sosyal ve ekonomik destek

dâhilindeki tüm hedef kitleye ulaşılmayı planlamaktadır. Bu-

sağlamak.

nun için TOGEM ekipleri; planlı şekilde haftada 4 gün Gölbaşı

14. Kadınları var olan haklarıyla ilgili bilgilendirmek, bu amaç-

merkezinde mahalle toplantıları yanında ev, dernek ve vakıf ile

la düzenli aralıklarla bilgilendirme toplantıları hazırlamak ve

kadınların yoğun olduğu fabrika ve iş yerleri ziyaret edecektir.

bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak.

Ayrıca basın, yayın ve internet üzerinden Gölbaşı’daki hedef

15. Evlendirilecek çiftlerin ihtiyaçlarını gidermek, evlendirmek

kitle bilgilendirilecektir. TOGEM yukarıdaki hedeﬂere yönelik

ve kiralık ev temin etmek.

olarak aşağıda sayılan GÖREVLERİ yürütecektir.

16. Ailesel gelişim ve aile okulu çalışmalarını düzenlemek.

1. Okullarını (ilk, orta, üniversite düzeyinde) maddi imkânsızlık-

17. Resmi, özel gün ve haftalarda toplumsal gelişime yönelik

lar nedeniyle sürdüremeyecek durumda olan genç kızlarımıza

organizasyonlar yapmak.

ve çocuklarımıza yardımcı olmak.

18. İlk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik yaz kampı, spor

2. İlk ve orta dereceli okullarda okuyan ihtiyaç sahibi çocuklara

etkinlikleri, yaz okulu gibi sosyal ve kültürel etkinlikler dü-

kırtasiye ve kıyafet yardımında bulunmak.

zenlemek.

3. Yoksulluk sınırında yaşamları sürdüren muhtaç ailelere gıda,

19. Görevlerini yerine getirmek için resmi veya sivil toplum

giysi ve mobilya yardımı yapmak ve bu konuda hayırsever va-

örgütleriyle işbirliği yapmak.

tandaşları harekete geçirerek gönülleri hayır çalışmalarında

20. Kent ve çevre bilincine yönelik faaliyetlerde bulunmak.

teşvik etmek.

21. Gönüllülerin toplumsal gelişim faaliyetlerine katılımını

4. Kadınları ihtiyaç duydukları alanlarda eğitecek kurslar açmak

teşvik etmek.

ve eğitim seminerleri düzenlemek.

22. Toplumun gelişimine sosyal ve kültürel katkı sağlayan her

5. Psikolojik desteğe ihtiyacı olan kadınlarımızı koordine etmek.

türlü faaliyetleri organize edip yürütmek.

6. Kadınlar sorunları, kadınların sosyal hayata katılımları üze-

23. Belediyeyi temsilen eğitim ve sosyal yardım içerikli bütün

rinde çalışmalar ve araştırmalar yapmak.

toplantı, panel, konferanslara iştirak etmek.

7. Köyden göç eden ailelerin şehre uyum sorunlarına çözüm

24. Yardım kampanyası ve kermes gibi organizasyonlar yapmak.

üretmek.

25. Belediye namına bütün eğitim çalışmalarını ve sosyal yar-

8. Ailelerin ihtiyaç duyduğu konularda kitap, kitapçık ve broşür

dımları koordine etmek.

hazırlayarak yayımlamak ve dağıtmak.

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

9. Çeşitli nedenlerle mağdur olup cezaevine düşen kadınlar ve

MADDE 15- Bu yönetmelik Gölbaşı Belediye
ye Meclisi’nin
Meclisi’n kararı

geride bıraktıkları çocukları için yardım çalışmaları yapmak.

ve Gölbaşı Belediye Başkanı’nın onayıyla yürürlüğe girer.

10. Yoksul ailelerin sorunlarını tartışmak ve çözümler üretmek

YÜRÜTME

amacıyla, bölgesel ve ulusal konferanslar ve bilimsel toplantılar

MADDE 16- Yönetmelik hükümlerini Belediye
iye Başkanı yürütür.

düzenlemek.
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Gölbaşı
Önemli
Projeler
Togem (Toplumsal Gelişim Merkezi )
Gölbaşı Belediyesi Toplumsal Gelişim
Merkezi Kuruldu
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Gölbaşı
Önemli
Projeler
Çalışmalardan ve
Projelerden Fotoğraﬂar
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