
FAAL�YET
R A P O R U

T.C.
BAȘKALE BELEDİYESİ 

2019 YILI

www.baskale.bel.tr





BAŞKALE BELEDİYESİ
2019 YILI
FAALİYET
RAPORU







Mustafa Kemal ATATÜRK

Çalışmadan,
Üretmeden

Rahat Yaşamayı Alışkanlık
Haline Getirmiş Toplumlar,

Önce Haysiyetlerini,
Sonra Hürriyetlerini,

Daha Sonra İstikballerini
Kaybederler.





Recep Tayy�p ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı

Yeni Türkiye Hedefine
Yorulmadan, Bıkmadan,
Yılmadan ilerleyeceğiz.

Milletimiz ile Hangi Siyasi
Görüşten, Hangi Sosyal,

Dini Etnik Kimlikten Gelirse 
Gelsin, Bütün Vatandaşlarımız
İle Birlikte, Can Cana, Yan Yana

Yeni Türkiye İdealini 
Gerçekleştireceğiz.

Sevdamız da 
Davamız da Budur.





 Beled�ye Başkanlığı görev�n� devraldığımız günden �t�baren amacımız Başkale 
halkının �ht�yaçlarını Kamu Mal� Yönet�m� esasları çerçeves�nde karşılamak ve 
halkımıza h�zmet� eş�t, adaletl� b�r şek�lde ulaştırmak olmuştur. Vatandaş odaklı, şeffaf 
ve katılımcı yönet�m anlayışımızla vatandaşlarımızın �ht�yaçlarına hızlı b�r şek�lde 
cevap vereb�lmek başarımızın ve hedefler�m�z�n temel�n� oluşturmaktadır. 

 2015 - 2019 yıllarını kapsayan Stratej�k Planımız da yer alan amaç ve 
hedefler�m�z kapsamında hazırlayarak huzurunuza get�rd�ğ�m�z 2019 Yılı Faal�yet 
Raporu, �lçem�z�n ve halkımızın �ht�yaçları doğrultusunda hazırlanmış olup şeffaflık ve 
hesap ver�leb�l�rl�k �le vatandaş odaklı beled�yec�l�k anlayışımızla oluşturulmuştur. 
2019 yılı Faal�yet Raporunun  �lçem�ze, vatandaşlarımıza ve kurumumuza hayırlı 
olmasını d�l�yorum.

 Kamu yönet�m�nde değ�ş�m ve gel�ş�m 10.12.2003 tar�h�nde 5018 sayılı Kamu 
Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanunu'nun yürürlüğe g�rmes�yle başlamış ve stratej�k 
planlamaya �l�şk�n çalışmalar zorunlu hale gelm�şt�r. 5018 Sayılı Kamu Mal� Yönet�m� 
ve kontrol kanunu �le kamu mal� yönet�m�nde mal� d�s�pl�n, hesap vereb�l�rl�k ve mal� 
saydamlık hedeflenerek kamu kaynaklarının etk�l�,ekonom�k ver�ml� kullanılmasını 
sağlamak amaçlanmıştır. Performans esaslı bütçeleme s�stem�n�n temel unsurlarını 
Stratej�k Plan, Performans Programı ve Faal�yet Raporları oluşturmaktadır. 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ

Değerl� Başkalel�ler;

Asım SOLAK
Beled�ye Başkan Vek�l�
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I-GENEL BİLGİLER
İlçem�z�n Coğrafi Yapısı

  1245´te Moğol saldırısına uğrayan yöre 
kısa sürede yerel beyler�n yönet�m�nde 
kaldıktan sonra 1386´da T�mur´un ardından 
Karakoyunlular´ın, 16. yüzyıl başlarında 
Safev�ler´�n egemenl�ğ�ne g�rd�. Başkale 
yöres�n�n kes�n olarak Osmanlı Devlet�ne 
bağlanması Kanun� Sultan Süleyman 
dönem�nde 16. yüzyıl ortalarına rastlar. Esk�den 
Kotur-Elbak adıyla anılan yöre 19. yüzyıl 
sonlarında Van v�layet�n�n Hakkar� sancağına 
bağlı Elbak (Elbak) kazasının sınırları �çer�s�nde 
�d�. Kazanın adı Cumhur�yet dönem�nde 
Başkale olarak değ�şt�r�ld�.

 İsp�r�z Dağı'nın eteğ�nde 
Büyük Zap Suyu vad�s�nde 
kurulmuş olan Başkale kent� 
gel�şmekte olan b�r yerleş�m 
merkez�d�r. Van-Hakkâr� yolu 
üzer�nde yer alan kent �l merkez� 
Van'a 112 km uzaklıktadır. Başkale 
Beled�yes� 1926'da kurulmuştur.

 Yüzölçümü 2599 km2, 
den�zden yüksekl�ğ� 2400 m, 
ortalama karla kaplı gün sayısı 140 
gün, enlem 38.03, boylam 41.01. 
Ortalama sıcaklığı 5.8 derece Van´a 
uzaklığı 120 km olan Başkale 
Van'ın Güneydoğusunda İsp�r�z 
dağı etekler�ne kurulmuştur.

 Kuzey�nde Van´a bağlı 
Özalp, doğusunda Türk-İran sınırı, 
güney�nde Hakkar�'ye bağlı 
Yüksekova, batısında �se Van´a 
bağlı Gürpınar �lçes� bulunmaktadır. Van �l�n�n 
güneydoğusunda yer alan �lçe toprakları çok 
dağlık ve engebel�d�r. Kuzey-güney doğrultulu 
yüksek dağ d�z�ler� arasındak� b�r vad�den 
oluşur. Doğu kes�m� Y�ğ�t dağı olarak b�l�nen 
Harav�l Dağı (3468 m) Batı kes�m�n� Başkale 
Dağı adıyla anılan İsp�r�z Dağı ( 3668 m.), 
Güneybatı kes�m�nde Gökdağ (3604 m.) 
engebel�nded�r. D�cle Nehr�'n�n en öneml� 
kollarından olan , Harav�l Dağı Büyük Zap Suyu
�le doruğu �lçe sınırları dışında kalan Mengene 
Dağı yamaçlarından doğan suların b�rleşmes�yle 
oluşur. Bu akarsuyun der�n vad�s� tabanında 
bazı dar düzlükler vardır.

İlçem�z�n Tar�h�
 Başkale Urartular zamanında Adamma 
olarak adlandırılan b�r yerleşme �d�. Ermen�ler 
buraya Adamakert �sm�n� verm�şlerd�. Sonraları 

Romalılar �le Partlar arasında b�r sınır bölges� 
olan Başkale, İ.S. 3. yüzyılda Sasan�ler´�n, 6. 
yüzyılda B�zanslılar´ın el�ne geçt�. 645´te k� 
Arap �şgal�nden sonra da yerel Ermen� 
beyler�n�n yönet�m�nde kaldı. 1100´lerde 
kurulan Sökmenl�ler´e (Ahlat Şahlar) bağlandı.
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İlçem�z�n Tar�h� ve Tur�st�k Yerler�

 Hüsrev Paşa türbes�n�n 
batısında, yamacın tepes�nde 
yer alan bu yapının ne zaman 
yapıldığı ve k�me a�t olduğu 
b�l�nmemekted�r.

Soreder K�l�ses� (Kızıl K�l�se)
Başkale'n�n Yanal köyünde (Soreder) 
yer alan k�l�se Az�z Ejm�ac�n adına 7.-
9. yy arasında yaptırıldığı tahm�n 
ed�lmekted�r. Merkez� kubbel�, dörtlü 
yonca yaprağı planlı b�na, doğu batı 
yönünde uzanmaktadır. K�l�sen�n 
merkez� karşılıklı �k�şer kemer�n 
kes�şmes�yle oluşturulmuş ve 
kaburgalı b�r kubbe �le örtüşmüştür. 
Kubben�n dışı, köşeler� yuvarlatılmış 
kare planlı ve yüksekçe b�r kasnak 
hal�nded�r. İçten yarım da�re planlı 
yan kullar kısa, doğudak� aps�s 
yuvarlığı �le batıdak� g�r�ş kulu daha 
uzun tutulmuştur. Kapı s�vr� kemerl� 
ve yan kullar kullanırın dışı beş 
kenarlıdır. Aps�s�n yanlarında papaz 
hücreler� bulunmakta ve böylece doğu 
cephes� dışarıda gen�şlemekted�r. 
Yapının genel�nde kırmızımsı b�r k�reç 
taşı kullanılmıştır. 

Yukarı Türbe

            6 x 6 m ölçüler�nde 
ve kare planlıdır. Batı 
cephes�nde b�r g�r�ş kapısı, 
güney ve kuzey cephes�nde 
�se b�rer mazgal penceres� 
bulunmaktadır. Yapının 
duvar köşeler� kesme taş, 
d�ğer kısımları moloz taşlarla 
örülmüş, üzer� �çten kubbe, 
dıştan p�ram�dal b�r külahla 
kapatılmıştır. Düzgün 
taşlarının çoğu sökülmüş 
olan duvarlar sıvasız ve 
süslemes�z görülmekted�r. 
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Per� Bacaları 
(Vanadokya)

 
 Başkale 
Yüksekova yolunda 
Zap suyu üzer�nde 
kurulmuş olan köprü, 
Van-Hakkar� yolunun 
yanında ve 
Başkale'den 25 Km 
uzakta yer almaktadır.  

 İlçem�ze 30 Km 
uzaklıkta bulunan Yavuzlar 
Köyü'nde bulunan ve 
Kapadokya yöres�ndek� 
per� bacaları �le oluşum 
yönünden benzerl�k 
gösteren per� bacalarının 
bulunduğu alan Vanadokya 
olarak anılmaktadır. 

Buradak� volkan�k Y�ğ�t 
Dağı'nın püskürttüğü 
kayaçların aşınmaları 
sonucunda bu oluşumlar 
meydana gelm�şt�r. 
Günümüzde varlığının 
b�l�nmemes� ve tur�zme 
kazandırılma anlamında 
herhang� b�r çalışma 
yürütülmeyen ve kend� hal�ne terk ed�lm�ş olan 
bu oluşumların doğal park �lan ed�lmes� ve 
koruma altına alınması yer�nde olacaktır.

Kelekom 
Köprüsü
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 Dünya'da eş�ne az rastlanan ve 
Türk�ye'n�n en güzel doğa 
har�kalarından b�r� olan travertenler 
Den�zl� ve Van'ın Başkale İlçes�'ne 44 
Km uzaklıktak� Dere�ç� köyünde 
bulunmaktadır. 

 
 

 İlçem�zde bulunan Travertenler 
bakımsızlık ve �lg�s�zl�kten dolayı tur�zme 
kazandırılmamıştır. 

Travertenler
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Albayrak Az�z Bartholomeus 
Manastırı
 Başkale'ye bağlı Albayrak Köyü'nde, 
asker� alan �ç�nde yer alan büyük b�na, aslında 
büyük b�r manastırın parçasıdır.  
Az�z Bartholomeus Manastırı'nın kuruluşu 
konusunda b�r takım söylent�ler vardır. En 
yaygın �nanışa göre k�l�se Az�z Bartholomeus'un 
mezarı üzer�ne 4. yüzyılda �nşa ed�lm�şt�r. buna 
karşın manastıra a�t 14. yüzyıl önces�ne a�t 

yazılı b�r kağıt yoktur. Manastırla �lg�l� �lk b�lg�, 
1338 yılına a�t b�r el yazmada geçen  “Az�z 
Bartholomeus'un koruması altında” cümles�yle 
karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzyılın sonunda 
yazılan 1398 tar�hl� b�r başka el yazmasında 
manastırın saldırılar sonucu zor durumda 
kaldığından söz ed�lmekted�r. Bu ver�ler Az�z 
Bartholomeus Manastırı'nın 13. yüzyıl sonu �le 
14. yüzyıl başlarında �nşa ed�ld�ğ�n� 
düşünülmekted�r.

 
            Yen� adı Örenkale olan 
P�zan köyünde, kalen�n 
doğusundak� eğ�ml� araz� 
üzer�nde yer alan Medrese, g�r�ş 
kapısı üzer�ndek� yazıta göre, 
1653 yılında Hüsrev Paşa 
tarafından yaptırılmıştır. 
Güneybatıdak� sol kanadın 
sonradan eklend�ğ� ve oğlu 
Süleyman Paşa'nın eser� olduğu 
düşünülmekted�r.

P�zan Hüsrev Paşa 
Medreses�
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V�ZYON

Başkale'n�n 
doğal, kültürel ve

ekonom�k değerler�n� akılcı
b�ç�mde değerlend�rerek,
sosyal yaşam ve tur�zm
alanlarında olduğu g�b�

her alanda çağdaş, üretken,
öncü özen�len ve
güvenl� b�r kent 

oluşturmak.

M�SYONUMUZ

UMUZ

Sürdürüleb�l�r
kalkınma anlayışıyla

kaynakları etk�n
b�ç�mde ve doğru kullanarak

Başkale halkının sosyal,
ekonom�k ve kültürel 
�ht�yaçlarını çağdaş 

b�r beled�yec�l�k
anlayışı �le 

karşılamak..

A-MİSYON ve VİZYON
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Beled�ye, mahallî müşterek n�tel�kte olmak şartıyla;
5393 Sayılı Beled�ye Kanunu Madde 14- 

1- İmar, su ve kanal�zasyon, ulaşım g�b� kentsel alt yapı; coğrafî ve kent b�lg� s�stemler�; çevre 
ve çevre sağlığı, tem�zl�k ve katı atık; zabıta, �tfa�ye, ac�l yardım, kurtarma ve ambulans; 
şeh�r �ç� trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeş�l alanlar; konut; kültür ve 
sanat, tur�zm ve tanıtım, gençl�k ve spor orta ve yükseköğren�m öğrenc� yurtları; sosyal 
h�zmet ve yardım, n�kâh, meslek ve becer� kazandırma; ekonom� ve t�caret�n 
gel�şt�r�lmes� h�zmetler�n� yapar veya yaptırır. Büyükşeh�r beled�yeler� �le nüfusu 
100.000'�n üzer�ndek� beled�yeler, kadınlar ve çocuklar �ç�n konukevler� açmak 
zorundadır. D�ğer beled�yeler de mal� durumları ve h�zmet öncel�kler�n� değerlend�rerek 
kadınlar ve çocuklar �ç�n konukevler� açab�l�rler. 

2- Devlete a�t her derecedek� okul b�nalarının �nşaatı �le bakım ve onarımını yapab�l�r veya 
yaptırab�l�r, her türlü araç, gereç ve malzeme �ht�yaçlarını karşılayab�l�r; sağlıkla �lg�l� 
her türlü tes�s� açab�l�r ve �şleteb�l�r; mabetler�n yapımı, bakımı, onarımını yapab�l�r; 
kültür ve tab�at varlıkları �le tar�hî dokunun ve kent tar�h� bakımından önem taşıyan 
mekânların ve �şlevler�n�n korunmasını sağlayab�l�r; bu amaçla bakım ve onarımını 
yapab�l�r, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yen�den �nşa edeb�l�r. 
Gerekt�ğ�nde, sporu teşv�k etmek amacıyla gençlere spor malzemes� ver�r, amatör spor 
kulüpler�ne ayn� ve nakdî yardım yapar ve gerekl� desteğ� sağlar, her türlü amatör spor 
karşılaşmaları düzenler, yurt �ç� ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya 
derece alan öğrenc�lere, sporculara, tekn�k yönet�c�lere ve antrenörlere beled�ye mecl�s� 
kararıyla ödül vereb�l�r. Gıda bankacılığı yapab�l�r. Belediyelerin birinci fıkranın (b) 
bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl 
genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir 
belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini 
geçemez.H�zmetler�n yer�ne get�r�lmes�nde öncel�k sırası, beled�yen�n malî durumu ve 
h�zmet�n �ved�l�ğ� d�kkate alınarak bel�rlen�r. Beled�ye h�zmetler�, vatandaşlara en yakın 
yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. H�zmet sunumunda engell�, yaşlı, düşkün ve 
dar gel�rl�ler�n durumuna uygun yöntemler uygulanır. Beled�yen�n görev, sorumluluk ve 
yetk� alanı beled�ye sınırlarını kapsar.Beled�ye mecl�s�n�n kararı �le mücav�r alanlara da 
beled�ye h�zmetler� götürüleb�l�r.4562 sayılı Organ�ze Sanay� Bölgeler� Kanunu 
hükümler� saklıdır. S�v�l hava ulaşımına açık havaalanları �le bu havaalanları bünyes�nde 
yer alan tüm tes�sler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

2-  Kanunların beled�yeye verd�ğ� yetk� çerçeves�nde yönetmel�k çıkarmak, beled�ye 
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda bel�rt�len cezaları vermek.

 5393 Sayılı Beled�ye Kanunu Madde 15- Beled�yen�n yetk�ler� ve �mt�yazları şunlardır:
Beled�yen�n yetk�ler� ve �mt�yazları

3-  Gerçek ve tüzel k�ş�ler�n faal�yetler� �le �lg�l� olarak kanunlarda bel�rt�len �z�n veya 
ruhsatı vermek.

1- Belde sak�nler�n�n mahallî müşterek n�tel�ktek� �ht�yaçlarını karşılamak amacıyla her 
türlü faal�yet ve g�r�ş�mde bulunmak.

B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUK
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 4-  Özel kanunları gereğ�nce beled�yeye a�t verg�, res�m, harç, katkı ve katılma

10- Toptancı ve perakendec� hâller�, otobüs term�nal�, fuar alanı, mezbaha, �lg�l� mevzuata

11- Verg�, res�m ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla

12- Gayr�sıhhî müesseseler �le umuma açık �st�rahat ve eğlence yerler�n� ruhsatlandırmak

  �şlett�rmek.
  kurmak, kurdurmak, �şletmek ve �şlett�rmek; kaynak sularını �şletmek veya

  hukuk hükümler�ne göre tahs�l� gereken doğal gaz, su, atık su ve h�zmet karşılığı

9- Borç almak, bağış kabul etmek.

  alacakların tahs�l�n� yapmak veya yaptırmak.

6-  Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, den�z ve su ulaşım araçları, tünel, raylı

  su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar �ç�n gerekl� tes�sler�

  �şlett�rmek.

  gerçek ve tüzel k�ş�lerce açılmasına �z�n vermek.

  paylarının tarh, tahakkuk ve tahs�l�n� yapmak; verg�, res�m ve harç dışındak� özel

5-  Müktesep haklar saklı kalmak üzere; �çme, kullanma ve endüstr� suyu sağlamak; atık

  s�stem dâh�l her türlü toplu taşıma s�stemler�n� kurmak, kurdurmak, �şletmek ve

7-  Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, ger� kazanımı, ortadan
  kaldırılması ve depolanması �le �lg�l� bütün h�zmetler� yapmak ve yaptırmak.

  alan sınırları �çer�s�nde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, k�ralamak veya
8- müşterek n�tel�ktek� h�zmetler�n yer�ne get�r�lmes� amacıyla, beled�ye ve mücav�r

  k�raya vermek, trampa etmek, tahs�s etmek, bunlar üzer�nde sınırlı aynî hak tes�s etmek.

  göre yat l�manı ve �skele kurmak, kurdurmak, �şletmek, �şlett�rmek veya bu yerler�n

  tasfiyes�ne karar vermek.

  ve denetlemek.

  faal�yetten men ed�lmes� sonucu, cezası ödenmeyerek �k� gün �ç�nde ger� alınmayan
  gıda maddeler�n� gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün �ç�nde ger� alınmayan

  odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerler�n� bel�rlemek; bu alan ve yerler
  �le taşımalarda çevre k�rl�l�ğ� oluşmaması �ç�n gereken tedb�rler� almak.
16- Kara, den�z, su ve dem�ryolu üzer�nde �şlet�len her türlü serv�s ve toplu taşıma araçları

  alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; �nşaat malzemeler�,

  �le taks� sayılarını, b�let ücret ve tar�feler�n�, zaman ve güzergâhlarını bel�rlemek; durak

  satış yapan seyyar satıcıları faal�yetten men etmek, �z�ns�z satış yapan seyyar satıcıların

  yerler� �le karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzer� yerler üzer�nde araç park

  gıda dışı malları yoksullara vermek.
14- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar get�rmek.

  �şyerler�n� kent�n bel�rl� yerler�nde toplamak; hafr�yat toprağı ve moloz döküm
15- Gayr�sıhhî �şyerler�n�, eğlence yerler�n�, halk sağlığına ve çevreye etk�s� olan d�ğer

  yerler�n� tesp�t etmek ve �şletmek, �şlett�rmek veya k�raya vermek; kanunların
  beled�yelere verd�ğ� trafik düzenlemes�n�n gerekt�rd�ğ� bütün �şler� yürütmek.
17- Beled�ye mücav�r alan sınırları �çer�s�nde 5/11/2008 tar�hl� ve 5809 sayılı Elektron�k

13- Beldede ekonom� ve t�caret�n gel�şt�r�lmes� ve kayıt altına alınması amacıyla �z�ns�z

  Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tar�hl� ve 655 sayılı Ulaştırma, Den�zc�l�k ve
  Haberleşme Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde
  Kararname ve �lg�l� d�ğer mevzuata göre kuruluş �zn� ver�len alanda tes�s ed�lecek
  elektron�k haberleşme �stasyonlarına kent ve yapı estet�ğ� �le elektron�k haberleşme
  h�zmet�n�n gerekler� d�kkate alınarak ücret karşılığında yer seç�m belges� vermek,
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20- bend�nde bel�rt�len gayr�sıhhî müesseselerden b�r�nc� sınıf olanların ruhsatlandırılması ve 
denetlenmes�, büyükşeh�r ve �l merkez beled�yeler� dışındak� yerlerde �l özel �dares� 
tarafından yapılır.

26- İcra da�res�nce hac�z kararı alınmadan önce beled�yeden borca yeter m�ktarda 
haczed�leb�lecek mal göster�lmes� �sten�r. On gün �ç�nde yeterl� mal beyan ed�lmemes� 
durumunda yapılacak hac�z �şlem�, alacak m�ktarını aşacak şek�lde yapılamaz.

19-  bend�ne göre ver�lecek yer seç�m belges� karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, 
Den�zc�l�k ve Haberleşme Bakanlığınca bel�rlen�r. Ücret� yatırılmasına rağmen y�rm� gün 
�çer�s�nde ver�lmeyen yer seç�m belges� ver�lm�ş sayılır. Büyükşeh�r sınırları �çer�s�nde 
yer seç�m belges� vermeye ve ücret�n� almaya büyükşeh�r beled�yeler� yetk�l�d�r.

21- Beled�ye, (e), (f) ve (g) bentler�nde bel�rt�len h�zmetler� Danıştay'ın görüşü ve İç�şler� 
Bakanlığının kararıyla süres� kırk dokuz yılı geçmemek üzere �mt�yaz yoluyla 
devredeb�l�r; toplu taşıma h�zmetler�n� �mt�yaz veya tekel oluşturmayacak şek�lde ruhsat 
vermek suret�yle yer�ne get�reb�leceğ� g�b� toplu taşıma hatlarını k�raya verme veya 67. 
maddedek� esaslara göre h�zmet satın alma yoluyla yer�ne get�reb�l�r.

25- Beled�yen�n proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ett�ğ� gel�rler�, şartlı bağışlar ve kamu 
h�zmetler�nde fi�len kullanılan malları �le beled�ye tarafından tahs�l ed�len verg�, res�m ve 
harç gel�rler� haczed�lemez.

18- Beled�ye sınırları �çer�s�nde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma �zn� hang� �dare tarafından 
ver�lm�ş olursa olsun, h�zmete sunulacak olan asansörler�n tesc�l�n� yapmak, �lg�l� tekn�k 
mevzuat çerçeves�nde yıllık per�yod�k kontroller�n� yapmak ya da yetk�lend�r�lm�ş 
muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekl� hâllerde asansörler� h�zmet dışı 
bırakmak.(s) bend� uyarınca asansörler�n yıllık per�yod�k kontrolünü yapacak beled�yeler 
�le yetk�lend�r�lm�ş muayene kuruluşlarının sah�p olması gereken şartlar, yıllık per�yod�k 
kontrol esasları �le yıllık per�yod�k kontrol ücretler� Türk�ye Beled�yeler B�rl�ğ�, Türk 
Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� ve Türk Standartları Enst�tüsü tems�lc�ler�n�n de yer 
alacağı b�r kom�syon tarafından bel�rlen�r. Konuya �l�şk�n düzenlemeler, kom�syon 
kararları doğrultusunda B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı tarafından yapılır.

23- Beled�ye, belde sak�nler�n�n beled�ye h�zmetler�yle �lg�l� görüş ve düşünceler�n� tesp�t 
etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapab�l�r.

22- İl sınırları �ç�nde büyükşeh�r beled�yeler�, beled�ye ve mücav�r alan sınırları �ç�nde �l 
beled�yeler� �le nüfusu 10.000'� geçen beled�yeler, mecl�s kararıyla; tur�zm, sağlık, sanay� 
ve t�caret yatırımlarının ve eğ�t�m kurumlarının su, termal su, kanal�zasyon, doğal gaz, 
yol ve aydınlatma g�b� alt yapı çalışmalarını fa�z almaksızın on yıla kadar ger� ödemel� 
veya ücrets�z olarak yapab�l�r veya yaptırab�l�r, bunun karşılığında yapılan tes�slere ortak 
olab�l�r; sağlık, eğ�t�m, sosyal h�zmet ve tur�zm� gel�şt�recek projelere İç�şler� 
Bakanlığının onayı �le ücrets�z veya düşük b�r bedelle amacı dışında kullanılmamak 
kaydıyla taşınmaz tahs�s edeb�l�r. Beled�ye ve bağlı �dareler, mecl�s kararıyla mabetlere 
�nd�r�ml� bedelle ya da ücrets�z olarak �çme ve kullanma suyu vereb�l�rler.

24- Beled�ye mallarına karşı suç �şleyenler Devlet malına karşı suç �şlem�ş sayılır. 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 75 �nc� maddes� hükümler� beled�ye taşınmazları hakkında da 
uygulanır.
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kanunda göster�len esas ve usullere göre seç�lm�ş üyelerden oluşur.

5393 Sayılı Beled�ye Kanunu Madde 18- Beled�ye mecl�s�n�n görev ve yetk�ler� şunlardır:

2- Bütçe ve kes�n hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan b�r�mler �le 
fonks�yonel sınıflandırmanın b�r�nc� düzeyler� arasında aktarma yapmak.

5- Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahs�s�ne, tahs�s şekl�n�n değ�şt�r�lmes�ne veya 
tahs�sl� b�r taşınmazın kamu h�zmet�nde �ht�yaç duyulmaması hâl�nde tahs�s�n 
kaldırılmasına; üç yıldan fazla k�ralanmasına ve süres� otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar 
üzer�nde sınırlı aynî hak tes�s�ne karar vermek.

7- Şartlı bağışları kabul etmek.

10- Beled�ye adına �mt�yaz ver�lmes�ne ve beled�ye yatırımlarının yap-�şlet veya yap-�şlet-
devret model� �le yapılmasına; beled�yeye a�t ş�rket, �şletme ve �şt�rakler�n 
özelleşt�r�lmes�ne karar vermek.

8- Verg�, res�m ve harçlar dışında kalan ve m�ktarı beşb�n YTL'den fazla dava konusu olan 
beled�ye uyuşmazlıklarını sulh �le tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

5393 Sayılı Beled�ye Kanunu Madde 17- Beled�ye mecl�s�, beled�yen�n karar organıdır ve �lg�l�

 Görev ve Yetk�ler� 

1- Stratej�k plân �le yatırım ve çalışma programlarını, beled�ye faal�yetler�n�n ve personel�n�n 
performans ölçütler�n� görüşmek ve kabul etmek.

3- Beled�yen�n �mar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşeh�r ve �l beled�yeler�nde �l 
çevre düzen� plânını kabul etmek. Beled�ye sınırları �l sınırı olan Büyükşeh�r 
Beled�yeler�nde �l çevre düzen� planı �lg�l� Büyükşeh�r Beled�yeler� tarafından yapılır veya 
yaptırılır ve doğrudan Beled�ye Mecl�s� tarafından onaylanır.

4- Borçlanmaya karar vermek.

6- Kanunlarda verg�, res�m, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve �lg�l�ler�n �steğ�ne 
bağlı h�zmetler �ç�n uygulanacak ücret tar�fes�n� bel�rlemek.

9- Bütçe �ç� �şletme �le 6762 sayılı Türk T�caret Kanununa tâb� ortaklıklar kurulmasına veya 
bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayr�menkul yatırım ortaklığı 
kurulmasına karar vermek.

11- Mecl�s başkanlık d�vanını ve encümen üyeler� �le �ht�sas kom�syonları üyeler�n� seçmek.
12- Norm kadro çerçeves�nde beled�yen�n ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının �hdas, �ptal ve 

değ�şt�r�lmes�ne karar vermek.
13- Beled�ye tarafından çıkarılacak yönetmel�kler� kabul etmek.

15- D�ğer mahallî �darelerle b�rl�k kurulmasına, kurulmuş b�rl�klere katılmaya veya ayrılmaya 
karar vermek.

14- Meydan, cadde, sokak, park, tes�s ve benzerler�ne ad vermek; mahalle kurulması, 
kaldırılması, b�rleşt�r�lmes�, adlarıyla sınırlarının tesp�t� ve değ�şt�r�lmes�ne karar vermek; 
beldey� tanıtıcı amblem, flama ve benzerler�n� kabul etmek.

Beled�ye Mecl�s� Görev Ve Yetk�ler
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1- Stratej�k plân ve yıllık çalışma programı �le bütçe ve kes�n hesabı �nceley�p beled�ye 
mecl�s�ne görüş b�ld�rmek.

3- Öngörülmeyen g�derler ödeneğ�n�n harcama yerler�n� bel�rlemek.
4- ) Bütçede fonks�yonel sınıflandırmanın �k�nc� düzeyler� arasında aktarma yapmak.

19- Mücav�r alanlara beled�ye h�zmetler�n�n götürülmes�ne karar vermek.

5- Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

Görev ve Yetk�ler�

9- D�ğer kanunlarda beled�ye encümen�ne ver�len görevler� yer�ne get�rmek.

7- Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahs�s�ne �l�şk�n mecl�s kararlarını uygulamak; 
süres� üç yılı geçmemek üzere k�ralanmasına karar vermek.

 5393 Sayılı Beled�ye Kanunu Madde 33- Beled�ye encümen�, beled�ye başkanının

 

 başkanlığında;
1- İl beled�yeler�nde ve nüfusu 100.000'�n üzer�ndek� beled�yelerde, beled�ye mecl�s�n�n 

her yıl kend� üyeler� arasından b�r yıl �ç�n g�zl� oyla seçeceğ� üç üye, malî h�zmetler b�r�m 
am�r� ve beled�ye başkanının b�r�m am�rler� arasından b�r yıl �ç�n seçeceğ� �k� üye olmak 
üzere yed� k�ş�den,

17-  Fahrî hemşehr�l�k payes� ve beratı vermek.
18- Beled�ye başkanıyla encümen arasındak� anlaşmazlıkları karara bağlamak.

16- Yurt �ç�ndek� ve İç�şler� Bakanlığının �zn�yle yurt dışındak� beled�yeler ve mahallî �dare 
b�rl�kler�yle karşılıklı �ş b�rl�ğ� yapılmasına; kardeş kent �l�şk�ler� kurulmasına; 
ekonom�k ve sosyal �l�şk�ler� gel�şt�rmek amacıyla kültür, sanat ve spor g�b� alanlarda 
faal�yet ve projeler gerçekleşt�r�lmes�ne; bu çerçevede arsa, b�na ve benzer� tes�sler� 
yapma, yaptırma, k�ralama veya tahs�s etmeye karar vermek.

20- İmar plânlarına uygun şek�lde hazırlanmış beled�ye �mar programlarını görüşerek kabul 
etmek.

2- D�ğer beled�yelerde, beled�ye mecl�s�n�n her yıl kend� üyeler� arasından b�r yıl �ç�n g�zl� 
oyla seçeceğ� �k� üye, malî h�zmetler b�r�m am�r� ve beled�ye başkanının b�r�m am�rler� 
arasından b�r yıl �ç�n seçeceğ� b�r üye olmak üzere beş k�ş�den oluşur.Beled�ye 
başkanının katılamadığı toplantılarda, beled�ye başkanının görevlend�receğ� başkan 
yardımcısı veya encümen üyes�, encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına 
gündemdek� konularla �lg�l� olarak �lg�l� b�r�m am�rler�, beled�ye başkanı tarafından oy 
hakkı olmaksızın görüşler� alınmak üzere çağrılab�l�r.

 5393 Sayılı Beled�ye Kanunu Madde 34- Beled�ye encümen�n�n görev ve yetk�ler� şunlardır:

6- Verg�, res�m ve harçlar dışında kalan dava konusu olan beled�ye uyuşmazlıklarının 
anlaşma �le tasfiyes�ne karar vermek.

8- Umuma açık yerler�n açılış ve kapanış saatler�n� bel�rlemek.

2- ) Yıllık çalışma programına alınan �şlerle �lg�l� kamulaştırma kararlarını almak ve 
uygulamak.

Beled�ye Encümen� Görev ve Yetk�ler�
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C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1-F�z�ksel yapı

 BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİ  
SIRA NO KULLANIM AMACI SAYI  

1.  ANA HİZMET BİNASI  1  
2.  EK HİZMET BİNASI  1  
3.  GARAJ AMİRLİĞİ (İDARİ BÖLÜM) 1  
4.  GARAJ AMİRLİĞİ (KADEME) 1 
5.  AKARYAKIT İSTASYONU  1 
6.  TEMİZLİK HİZMETLERİ HİZMET BİNASI 1 
7.  KADIN EMEĞİ PAZARI 1 
8.  DİKİŞ NAKIŞ ATÖLYESİ  1 

                            TOPLAM : 8 

 

BAŞKALE BELEDİYESİ MERKEZ TAŞINMAZ LİSTESİ  

MAHALLE MEVKİ ADA PARSEL  YÜZÖLÇÜMÜ 

MEVCUT 
KULLANIM 
AMACI  Hafiz�ye

 
Mahalle İç� 

 
128

 
2
 

1.771,80
 

Park Alanı
 

Hafiz�ye
 

Çarşı İç�
 

136
 

1
 

718,02
 

Kadın Emeğ� 
Pazarı

 

Hafiz�ye
 

Çarşı İç�
 

150
 

4
 

283,43
 

Umum� Wc/Pasaj
 Hafiz�ye

 
Çarşı İç�

 
151

 
4
 

43,55
 

Dükkan
 Hafiz�ye

 
Çarşı İç�

 
152

 
23

 
61,15

 
Arsa

 Hafiz�ye
 

Çarşı İç�
 

153
 

13
 

800,54
 

D�nlenme Parkı
 Yen�mahalle

 
Van Yolu Altı

 
162

 
14

 
499,33

 
B�na ve Arsa

 Yen� 
Mahalle

 
Van Yolu Altı

 
162

 
19

 
4.630,66

 

Garaj B�nası ve 
Arsası 

 Yen� 
Mahalle

 
Van Yolu Altı

 
162

 
18

 
1.309,99

 

Beled�ye B�nası ve 
Arsası

 Yen� 
Mahalle

 
Mahalle İç�

 
162

 
146

 
4.104,83

 
Garaj

 Yen� 
Mahalle

 
Mahalle İç�

 
174

 
44

 
3.351,60

 

Dükkan ve Ev 
Arsası

 Tepebaşı
 

Mezarlık
 

179
 

3
 

550,38
 

Cam� ve Arsası
 

Tepebaşı
 

Merkez 
Mahalle

 
179

 
22

 
1.876,33

 
D�nlenme Park

 Tepebaşı
 

As�ngran
 

187
 

1
 

349,88
 

Cam� Arsası
 

Tepebaşı 

 

Merkez 
Mahalle

 

179

 

19

 

873,67

 

Cam� ve Arsası

 Tepebaşı

 

Çarşı İç�

 

179

 

51

 

3.258,34

 

Mezarlık

 
Tepebaşı

Merkez 
Mahalle 215 3 30.064,10 Arsa
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BAŞKALE BELEDİYESİ 2019 ARAÇ ENVANTERİ

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28. 

SKODA SUPER-B
DACIA DUSTER
SANGYONG JEEP 4X4 (Faal değ�l)
FORD TRANSİT
FORD TRANSİT
FORD TRANSİT CONNECT
BMC FATİH (Faal Değ�l)
İTFAİYE 
FORD YENİ TRANSİT
FORD CARGO 
TOYOTA 4X4 PICK-UP
RENAULT BRODWAY(Faal Değ�l)
DODGE PICK-UP(Faal Değ�l)
JCB
CATTERPILER GREYDER
HIDROMEK
MERCEDES BENZ
TOYOTA 4X4 PICK-UP 
IVECO (Faal Değ�l)
BMC FATİH (Faal Değ�l)
MITSUBISHI 
ISUZU
ISUZU
STALLER (Faal Değ�l)
KOMATSU
FORD CARGO
FORD RANGER 4X4 
FORD 

Otomob�l
Otomob�l
Otomob�l
M�n�büs
Cenaze Aracı
Kamyonet
Sulama Aracı
Arazöz                           
Kamyonet
Kamyon
Araz� Aracı
Otomob�l
Kamyonet
Yükley�c� Kazıyıcı
İş Mak�nası
Kazıyıcı Yükley�c�
Kamyon
Araz� Aracı
Çöp Kamyonu
Çöp Kamyonu
Çöp Kamyonu
Çöp Kamyonu
Süpürme Aracı
Traktör
Yükley�c� 
Çöp Aracı
Kamyonet
Kamyonet

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1

Başkanlık Makamı
Başkanlık Makamı
Başkanlık Makamı
Zabıta Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Fen İşler� Müdürlüğü
Fen İşler� Müdürlüğü
Fen İşler� Müdürlüğü
Fen İşler� Müdürlüğü
Fen İşler� Müdürlüğü
Fen İşler� Müdürlüğü
Fen İşler� Müdürlüğü
Fen İşler� Müdürlüğü
Fen İşler� Müdürlüğü
Tem�zl�k İşler� Müdürlüğü
Tem�zl�k İşler� Müdürlüğü
Tem�zl�k İşler� Müdürlüğü
Tem�zl�k İşler� Müdürlüğü
Tem�zl�k İşler� Müdürlüğü
Tem�zl�k İşler� Müdürlüğü
Tem�zl�k İşler� Müdürlüğü
Tem�zl�k İşler� Müdürlüğü
Kadın ve A�le H�z. Müdürlüğü
Mal� H�zmetler Müdürlüğü

NO ARACIN MARKASI ARACIN 
CİNSİ

ARAÇ 
SAYISI

AİT OLDUĞU 
MÜDÜRLÜK
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BAŞKALE BELEDİYESİ TEŞKİLAT ŞEMASI 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

BELEDİYE BAŞKANI

 
 

İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m 
Müdürlüğü

 

 

 

BELEDİYE MECLİSİ

 
 

BELEDİYE ENCÜMENLİĞİ

 

Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü

 
 

 

Yazı İşler� Müdürlüğü

 

 
 

BAŞKAN YARDIMCILIĞI 2

 
 
 

BAŞKAN YARDIMCILIĞI 1

 

Tarımsal H�zmetler
 Müdürlüğü  

 
 Muhtarlık İşler�  Müdürlüğü  

 

 

Zabıta Müdürlüğü
 

 

 
Tem�zl�k İşler�

 
Müdürlüğü

 

 

Park ve Bahçeler
 Müdürlüğü

 

 

 

Mal� H�zmetler

 

Müdürlüğü

 

 

İmar ve Şeh�rc�l�k 
Müdürlüğü

 

 
 

B�lg� İşlem
 

Müdürlüğü
 

 

 

Fen İşler�

 

Müdürlüğü

 

 

Destek H�zmetler�
 Müdürlüğü 

 
Kadın ve A�le H�zmetler� 

Müdürlüğü 

2-Örgüt yapısı
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NO AÇIKLAMA Adet

1.

  

B�lg�sayar

 

41

 

2.

  

Ethernet Kartı

 

16

 

3.

  
Yazıcı

 

30

 

4.

  
Kablosuz İlet�ş�m SWİTCH

 

4

 

5.

  
Personel Tak�p Program Yazılımı

 

1

 

6.

  
Sab�t Telefonlar

 

25

 

7.
  

Tels�z Telefonlar
 

5
 

8.
  

El Tels�z�
 

14
 

9.
  

Santral Ün�tes�
 

1
 

10.
  

Faks C�hazı
 

1
 

11.
  

Güvenl�k Duvar ve FIREWALL
 

1
 

12.
  

Ver� Tabanı Sunucusu
 

1
 

13.
  

D�j�tal Kamera
 

3
 

14.
  

Fotoğraf Mak�nes�
 

3
 

15.
  

Projeks�yon Ekranı
 

1
 

16.
  Projeks�yon Mak�nes�

 
1

 

17.
  Projeks�yon Perdes�

 
1

 

18.  Fotokop� Mak�nes� 6 

19.  Tarayıcı 5 

20.  Fort�gate 1 

21.  IBM M4 Sunucu 1 

22.  Server 2660 Dual Core 1 

23.  Elektron�k İmza 27 

24.  Araç Tak�p S�stem�  30 

3-B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar
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4-İNSAN KAYNAKLARI
PERSONEL YAPISI

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Başkanlık Makamı
Beled�ye Başkan Yardımcılığı Makamları
Yazı İşler� Müdürlüğü
Mal� H�zmetler Müdürlüğü
Fen İşler� Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Tem�zl�k İşler� Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m Müdürlüğü
İmar ve Şeh�rc�l�k Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Kadın A�le H�zmetler� Müdürlüğü
B�lg� İşlem Müdürlüğü
Muhtarlık İşler� Müdürlüğü
Tarımsal H�zmetler Müdürlüğü
Destek H�zmetler� Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kamu Kurumlarında Geç�c� Görevl� Personeller

1
2
1
2
0
0
1
1
0
3
-
-
-
1
1
0
0

-
-
1
1
5
1
0
-
1
0
-
0
-
1
0
1
1

1
-
1
3
2
1
1
0
1
3
3
1
-
-
0
1
0

4
-
2
3

22
9

21
3
1

10
9
2
1
1
2
4
9

N
o: BİRİMLER

M
em

ur

Sö
zl

eş
m

el
�

M
em

ur

K
ad

ro
lu

İş
ç�

H
�z

m
et

A
lım

ı
İş

ç�
No: Personel Erkek Kadın Toplam 
1 
2

 
Kadrolu İşç� 18 - 18

3 Sözleşmel�  11 3 14 
4 
 TOPLAM 134 11 145 

Memur  9 1 10     

H�zmet Alımı  96 7 103 

Personel�n C�ns�yet Dağılımı

Personel�n C�ns�yet Dağılımı

Erkek

Kadın
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5- SUNULAN HİZMETLER:

Yazı İşler� Müdürlüğü

2- Yazı İşler� Müdürlüğü, evrak akışının düzenlenmes� ve arş�vlenmes�, mecl�s ve encümen 
kararlarının alınması, n�kah  ak�tler�n�n yapılması  �ş ve �şlemler�n� geçerl� mevzuat 
hükümler�ne göre yürütmekle görevl�d�r.

1- Yazı İşler� Müdürlüğü 5393 Sayılı Beled�yeler Kanunu'nun 48. Maddes� gereğ�nce Başkan 
Yardımcısı kanalı �le Beled�ye  Başkanına bağlı olarak çalışan b�r b�r�md�r.

4- Mecl�s toplantılarını süres� �çer�s�nde �lan ed�lmes�n� sağlar,

6- Gündemdek� dosyaları toplar, toplantıları kayda alır,
7- Mecl�s Kararlarının yazılımını sağlar,

10- Mecl�s kararları ve gündem�n� Beled�yen�n Web sayfasında yayınlatır.
11- 5393 Sayılı yasanın 33. Maddes�ne �st�naden Beled�ye Başkanı tarafından Encümen üyes� 

olarak görevlend�r�len Yazı İşler� Müdürü, mah�yet�nde çalışan elemanlar aracılığı �le 
encümen�n çalışma koşullarını ve karar alınmasını ve uygulanmasını sağlar.

12- Encümen kayıt defter�ne karar numarası vererek alınan kararları kayıt yapar.
13- İlg�l� onaylardan sonra karar suretler�n� tekl�fin geld�ğ� b�r�mlere ulaştırır.

5- Mecl�s toplantı tutanaklarını tutar,

14- Karar asıllarını sırasına göre dosyalar ve arş�vler.

3- 5393 sayılı yasanın Beled�ye Mecl�s�ne yükled�ğ� sorumlulukların yer�ne get�r�lmes�nde 
koord�nasyon görev� yapar,

8- İlg�l� merc�ler�n onayını aldıktan sonra karar asıllarını �lg�l� b�r�mlere �nt�kal�n� sağlar ve b�rer 
nüshasını arş�vler.

9- Karar Özetler�n� �lg�l� b�r�mlere ulaştırır.

16- Konularına göre evrak ve belgeler�n ayırımını ve kaydını yaparak �mza �şlemler�n� 
tamamladıktan sonra �lg�l� b�r�mlere z�mmetl� olarak ulaştırılmasını, aynı şek�lde tüm 
b�r�mlerden gelen evrakların da gerekl� yerlere sevk�yatını bel�rl� b�r düzen �çer�s�nde sağlar.

17- Yazı İşler� Müdürlüğü 5393 sayılı yasa ve Meden� Kanunla Beled�ye Başkanına görev olarak 
ver�len resm� n�kah �şlemler�n� başkanın onayı �le görevlend�receğ� evlend�rme memuru 
aracılığı �le yapar. Evlend�rme memurluğu görev ve sorumluluk açısından bu yönetmel�k 
hükümler�ne uymak zorundadır.

15- Yazı İşler� Müdürlüğü Beled�yeye gelen tüm evrak ve belgeler�, postaları z�mmetle tesl�m alır.
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Mal� H�zmetler Müdürlüğü

4- Katı Atık Tar�fe Raporu Hazırlandı

2-  Beled�yem�z�n 2020 Mal� Yılı Performans Programı Hazırlandı 

10- 2017 yılına a�t 1869 Adet, 2018 Yılına a�t 1730 adet ve 2019 yılına a�t 1698 adet sarf gel�r – 
g�der dosyaları taranarak Elektron�k Arş�ve dah�l ed�ld�.

7- 2018 Mal� Yılı Kes�n Hesap raporları düzenlend�

1- Beled�yem�z�n 2019-2024 Dönem�ne �l�şk�n Stratej�k Planı Hazırlandı

3-  İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlandı

5- 2020 Mal� Yılı ve tak�p eden son �k� yılın Gel�r G�der  Bütçes� hazırlandı
6- 2020 Mal� Yılı Gel�r Tar�fnames� hazırlandı

9- Beled�yem�ze verg� ve k�ra borcu bulunan 507 mükellefe ödeme emr� gönder�ld� 

11-  2019 Yılında 1698 adet Muhasebe kaydı yapıldı

8-  2018 Mal� Yılı Faal�yet Raporları düzenlend� 

B�lg� �şlem Müdürlüğü

2- B�r�mler arası b�lg� akışı ve yetk�lend�rmeler
3- B�l�ş�m İht�yaçlarının tesp�t� ve çözümü

6- B�llboard Reklam panoları organ�ze etmek 

4- Adres kayıt s�stem� (AKS) Mekansal adres kayıt s�stem� (MAKS)

10- Beled�ye Faal�yetler�n�n Web sayfa, Sosyal medya yoluyla kamuoyuna duyurulması 

1- Beled�yem�z otomasyon s�stem�

9- Tüm b�r�mlere gerekl� sunumlar b�lg� ve tekn�k desteğ� sağlamak 

5-  İlçe Mahalle ve sokaklarının �s�m ve levhalarının düzenlenmes�

7-  Beled�ye Web S�tes�n�  tak�p etmek, düzenlemek ve halka Web s�te üzer�nde h�zmet sunmak 
(Borç sorgulama) vb.

8- Teknoloj�k yen�l�kler� tak�p ederek Yazılım gel�şt�rme çalışmaları yürütmek 

Destek H�zmetler� Müdürlüğü  

2- Ayrıca, araçların v�ze, s�gorta, ruhsat, plaka değ�ş�m� vb. �şler� yapılmaktadır. Isı 
merkezler�n�n su pompalarının bakımı, Beled�ye h�zmet b�nasında bulunan sandalye, koltuk 
ve masaların yen�leme �ş�, ve Park-Bahçe �şler�ne oyuncak yapımı g�b� �ş ve d�ğer 
da�relerden gelen malzeme ve teçh�zat alımları-araç k�ralama �şler�nde tekn�k destek 
sağlanmaktadır . Beled�ye h�zmet b�r�mler� �ç�n alınması düşünülen araç ve gereçlerle �lg�l� 
tekn�k destek sağlamak.

1- Başkale Beled�yes�'n�n sunduğu h�zmetlere alt yapı desteğ� sağlayan Destek H�zmetler 
Müdürlüğü atölyes�nde; muhtel�f �ş mak�neler�, damperl� kamyonlar, çöp toplama araçları, 
su tankerler�, kamyonet, m�n�büs, otomob�l, �laçlama mak�neler�, su pompaları, ç�m b�çme, 
araçlarına bakım ve onarım h�zmet� vermekted�r.   
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1- Ham yol açma faal�yet� 
2- Yol kaplama faal�yet�
3- Tretuvar kaplama faal�yet�
4- Yol ve tretuvar tam�rat faal�yet�
5- H�zmet b�naları tam�rat faal�yet�

7- Proje uygulama kontrollük faal�yet�
6- Proje keş�f faal�yet�

8- Hakked�ş faal�yet�

10- Yıkım faal�yet�
11- Evrak kayıt ve arş�v faal�yet�
12- Kazı ruhsat faal�yet�
13- H�zmet araçları bakım ve onarım faal�yet�

9- Cadde düzenleme faal�yet�

14- H�zmet araçlarını yönlend�rme faal�yet�

16- Yağmur kanalı yapma ve açma faal�yet�
15- Büz ve kor�ge boru döşeme faal�yet�

Fen İşler� Müdürlüğü

5- Memur atama �şlemler�n� yapmak.

8- Memurların; norm kadro �lke ve standartları, uygulama ve esasları, kadro �hdası, 
�ptal� ve değ�şt�r�lmes� �şlemler�n� yapmak.

Kanun, Yönetmel�k ve mevzuatlar çerçeves�nde tüm �şç�, memur, sözleşmel� ve h�zmet 
alımı yolu �le çalışan personel�n;

1-  Özlük �şler� �le �lg�l� �şler�n yürütülmes�,
2- Personel �le �lg�l� �dar� ve mal� �şlemler�n tak�b� ve bu alanda tüm �şlemler�n 

yürütülmes�,
3- Eğ�t�m ve �şe alım süreçler�n�n yürütülmes�,
4- Personel�n mot�vasyonunun ve kurumsal a�d�yet�n� artırılmasına yönel�k çalışmaların 

yürütülmes�

6- Memurların mal b�ld�r�mler�n� almak ve saklamak.
7- Memur personel�n yükselme, terfi ve �nt�bak �şlemler�n� yapmak.

10- Üst görev (Müdürlük v.b.) vekalet yazılarını hazırlayıp, duyurmak.

14- Tüm personel�n (Memur, İşç� ve Sözleşmel� Personel) �z�n �şlemler�n� yapmak.
15- Memur ve �şç� personel d�s�pl�n kurullarının oluşturulması ve d�s�pl�n toplantı 

çağrılarının yapılması; sonuçlarının uygulanması.
16- Memur ve İşç� emekl�l�k �şlemler�n� yapmak.

19- D�s�pl�n s�stem�n�n personele tanıtılması ve d�s�pl�n �şlemler�n� yürütmek.

17- İşç� personel�n Toplu İş Sözleşme sürec�n� düzenlemek.

9- Memur send�kası �st�fa ve katılım �şlemler�n� yapmak.

12- Memur; �şç� ve sözleşmel� personele a�t özlük dosyalarını tutmak.

18- Staj �ç�n başvuran L�se ve Ün�vers�te öğrenc�ler�n�n �şlemler�n� tamamlamak.

11- İlg�l� personeller�m�z�n sem�nerlere, sempozyumlara katılımını sağlamak.

13- Hata oranını azaltıcı denet�mler

İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m Müdürlüğü
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20- B�reysel n�tel�kler� kazandırılmış personeller kurumumuzu çok daha �ler�ye taşıyacağı 
gerçeğ�n�n ışığında n�tel�kl� personel� yet�şt�rmek ve uygun alanlarda �st�hdam etmek.

22- Beled�yem�zde �ç kaynaklar yoluyla boş poz�syonların doldurulmasında farklı bakış açıları 
gel�şt�rmek.

21- Kar�yer planlamasına destek olmak, beled�yem�z�n gereks�n�m�n� sağlayacak personel� elde 
etmek amacıyla uygun poz�syonlara yerleşt�rmek.

23- Beled�yem�zde �şe başlayan çalışanlarımıza oryantasyon (alıştırma) eğ�t�m� düzenlemek.

1- Sosyal H�zmet kapsamında �ht�yaç sah�b� a�lelere 500 adet Gıda Paket� dağıtılmıştır.

3- İlçem�ze bağlı mahallelerde yaşayan �ht�yaç sah�b� a�lelere 200 torba un dağıtımı yapılmıştır.

2- İht�yaç sah�b� 178 a�lem�ze, hanedek� k�ş� sayısıyla orantılı olarak toplamda sıcak ekmek 
dağıtımı yapılmıştır.

4- İlçem�z ve �lçe Mahaller�nde oluşan Taz�yelere 150 adet Taz�ye Paket� dağıtılmıştır.

2- S�vr�s�nek, Karas�nek ve Haşerelere karşı �laçlama çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalara a�t 
fotoğraflar ekte sunulmuştur.

7- Muhtarlık �şler� müdürlüğü yıl �çer�s�nde tüm mahalle muhtarlarıyla 3 tane toplantı yaparak 
mahalleler�n genel sorunları, talep ve öner�ler� almak ve mob�l tak�p s�stem�n tanıtımı ve 
kullanımı sunmak �ç�n toplantılar düzenlend�.

1- Tarımsal H�zmetler Da�re Başkalığın koord�nasyonuyla 2019 yılı �çer�s�nde Başkale �lçes�nde 
Muhtarlık İşler� müdürlüğü bünyes�ne gelen talepler doğrultusunda 42 mahalle de kanal ve 
gölet tem�zleme çalışmaları yapıldı.

6- Muhtarlık İşler� Müdürlüğü yıl �çer�s�nde159 adet resm� kurumla yazışma yapmıştır.

 

3- Orman Genel Müdürlüğü'nün 11 M�lyon F�dan d�k�m etk�nl�ğ� �le �lg�l� çalışmasında alınan 
5000 adet fidanların Başkale kale mevk��ne, mes�re alanlarına ve mahalle mezarlarına fidanlar 
d�k�ld�.

4- Muhtarlık İşler� Müdürlüğümüze yıl �çer�s�nde 155 adet d�lekçe �le başvuru yapılmış olup 
bunların tak�b� yapılarak en kısa sürede sonuçlanması sağlanmıştır.

5- Muhtar B�lg� S�stem� üzer�nden gelen 155 adet talep kayıt altına alınarak �lg�l� b�r�mlerle 
koord�nel� çalışılarak sonuçlandırılmıştır.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Muhtarlık İşler� Müdürlüğü
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3- İlçem�zde gerekl� yerlere çöp konteynerler� ver�l�p düzenl� olarak toplanmasını sağlanması

2- İnşaat ruhsatı ver�lmes� (yen� yapı �ç�n ruhsat ver�lmes�

1- Parklarda, Refüjlerde ve Yeş�l alanlarda Bakım – onarım ve yapım faal�yetler�.

1- İlçem�z�n her gün düzenl� evsel atıklarının toplanması
2- İlçem�zde katı atık ve küller�n bel�rl� aralıklarda toplanması 

4- İlçem�ze yakın mesafel� 40 adet  köyde tem�zl�ğ�n sağlanması
5- İlçem�z�n genel tem�zl�ğ�
6- Kırsal alandakı yakın köyler�n temz�l�ğ�

1- Ön proje onayı

3- Tad�lat ruhsatı ver�lmes�

9- Kamu alanı terk�nler�,

4- Zabıta Müdürlüğünde teknoloj�k olanaklar �le personel�m�z�n, eğ�t�m, b�lg�, donanım ve 
performanslarını artırıcı çalışmalar yapılmakta,  gel�ş�mler� sağlanmaktadır.

5- Zabıta Müdürlüğümüz b�lg� ve refah sev�yes� yükselen b�r toplumda etk�n, ver�ml�, kal�tel� 
h�zmet sunmak ve vatandaş memnun�yet�n� daha da artırmak �ç�n öncü uygulamaları �le 
çalışmalarına devam etmekted�r. 

2- Zabıta h�zmetler�n�n yer�ne get�r�lmes� Çarşı,  yaya ve motor�ze devr�ye ek�pler olarak 
karşılaşılan olumsuzluklara yer�nde müdahale ederek h�zmet�n devamlılığını sağlamaktadır.

6- Ruhsat yen�lemes�,

11- M�mar� ve stat�k proje tasd�k�,
12- Yazılı İmar Durumu Belges� Ver�lmes�

4- Şant�ye şefi değ�ş�kl�ğ�nden dolayı ruhsat yen�leme

16- Yen� yapılacak b�nalara �st�kamet ve kot ver�lmes�

1- Halkının huzur ve sükûnunu sağlamak �ç�n h�zmet vermekted�r. Müdürlüğümüz �lçem�zde 
yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kal�tes�n� sunmaya çalışmaktadır. 

5- Yapı denet�m firması ve müteahh�t değ�ş�kl�ğ�nden dolayı ruhsat yen�leme,

6- Zabıta Müdürlüğümüz tarafından karla mücadele h�zmetler� sunulmaktadır.

8- Zem�n ön b�lg� har�tası ve zem�n etüt onayı,
7- Bağımsız bölüm m2 tesp�t�,

14- Ş�fah� İmar Durumu B�lg�s� Ver�lmes�
15- Plan Tad�lat ve Rev�zyonları �le Eks�k İmar Planlarının Tamamlanması

13- İmar Durumu Belges� Düzenlenmes�

3- Ayrıca İlçe Emn�yet Müdürlüğü bünyes�nde görevl�  personel �le alkol, uyuşturucu, bonza� 
vb. madde kullanımına engel olmak �ç�n müşterek çalışmalar yapılmaktadır.

10- Geç�c� �nşaat ruhsatı ver�lmes�,

Park Ve Bahçeler Müdürlüğü

Tem�zl�k İşler� Müdürlüğü

İmar Ve Şeh�rc�l�k Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü
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7- Beled�yem�zde,  faal�yetler mal� yönet�m ve kontrol mevzuatı �le d�ğer mevzuata uygun olarak 
yürütülmekted�r. Kamu kaynaklarının etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanılmasını 
tem�n etmek üzere �ç kontrol süreçler� �şlet�lmekted�r. 

Kanunun 56 ncı maddes� �ç kontrolün amacını; 

2-  Kamu gel�r, g�der, varlık ve yükümlülükler�n�n etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde 
yönet�lmes�n� (Performans esası),

5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanununun değ�ş�k 55 �nc� maddes�,  �ç kontrolü; 
“…�daren�n amaçlarına, bel�rlenm�ş pol�t�kalara ve mevzuata uygun olarak faal�yetler�n etk�l�, 
ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde yürütülmes�n�, varlık ve kaynakların  korunmasını, muhasebe 
kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî b�lg� ve yönet�m b�lg�s�n�n zamanında ve güven�l�r 
olarak üret�lmes�n� sağlamak üzere �dare tarafından oluşturulan organ�zasyon, yöntem ve süreçle �ç 
denet�m� kapsayan malî ve d�ğer kontroller bütünü…” şekl�nde tanımlayarak; malî yönet�m ve �ç 
kontrol süreçler�ne �l�şk�n standartlar ve yöntemler�n Mal�ye Bakanlığı'nca, �ç denet�me �l�şk�n  
standartlar ve yöntemler�n �se İç Denet�m Koord�nasyon Kurulu tarafından bel�rlen�p gel�şt�r�leceğ� ve 
uyumlaştırılacağını, ayrıca Mal�ye Bakanlığı ve İç Denet�m Koord�nasyon Kurulunun da s�stemler�n 
koord�nasyonunu sağlayarak kamu �dareler�ne rehberl�k h�zmet� vereceğ�n� düzenlem�şt�r.

1-  Kamu �dareler�n�n kanunlara ve d�ğer düzenlemelere uygun olarak faal�yet göstermes�n� 
(Mevzuata uygunluk),

3-  Her türlü malî karar ve �şlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmes�n�,
4- Karar oluşturmak ve �zlemek �ç�n düzenl�, zamanında ve güven�l�r rapor ve b�lg� ed�n�lmes�n�,
5- Varlıkların kötüye kullanılması ve �srafını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını” sağlamak 

olarak bel�rlem�ş bulunmaktadır.
6- İç kontrol; İdaren�n varmak �sted�ğ� hedefe doğru g�d�p g�tmed�ğ�ne ve bu hususta yapılan 

faal�yetlerde “Kontrolü” ne ölçüde elde tuttuğu �le �lg�l�d�r. Bu nedenle b�r amaç değ�l, �darey� 
hedefler�ne ulaştırmak amacıyla kullanılan b�r yönet�m aracıdır, kısaca yönet�m kontrolü, 
yönet�m�n kend� kend�s�n� sürekl� olarak kontrol etmes� demekt�r. İç Kontrol �şlemler�n b�t�m� 
net�ces� en sonda yapılan sonuç odaklı b�r kontrol değ�l, �şlemler�n devam ett�ğ� her an ve 
devamlı olarak yapılan süreç odaklı b�r kontroldür.

8- Bu mevzuatlar kapsamında �ç kontrol eylem planı hazırlanmış olup, plan dah�l�nde gerekl� 
faal�yetler yürütülmekted�r. 

6-Yönet�m ve İç Kontrol S�stem�
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II-AMAÇ VE HEDEFLER
A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

STRATEJİK AMAÇ 1. Yasalar çerçeves�nde Fen �şler� müdürlüğünce oluşturulan yatırım programını ve 
bütçey� en etk�n ve ver�ml� b�ç�mde kullanarak hedef k�tlem�z�n yaşamsal alanlarındak�, fiz�k� üstyapı 
gereks�n�mler�n� en yüksek düzeyde karşılama ve çağdaş yaşanılab�l�r b�r çevre sunmaktır.

STRATEJİKHEDEF 1.1. Hedef k�tlen�n yaşamsal alanındak� gereks�n�mler� en yüksek düzeyde 
karşılayıp çağdaş ve yaşanab�l�r b�r çevre sunulması.

STRATEJİKHEDEF 1.2. Beled�yem�z kaynaklarının etk�n, ver�ml� ve şeffaf b�r şek�lde kullanımının 
sağlanması ve ver�ml�l�ğ�n arttırılması ve personel�n �mkânlar dah�l�nde meslek� eğ�t�m programlarına 
gönder�lmes�.

STRATEJİK AMAÇ  2. Fen İşler� müdürlüğünün h�zmet alanı �ç�ne g�ren �şler�n stratej�k planını, yıllık 
hedefler�n�, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçes�n� hazırlayarak, özell�kle kadınları ve 
gençler� düşünerek yaşam alanları oluşturmak.

STRATEJİKHEDEF 2.1. Başkale Beled�yes� sorumluluk alanında bulunan yerlerde sosyal projeler 
yapılması ve kadınların sosyal yaşama katılması �ç�n alanlar oluşturulması.

STRATEJİK AMAÇ 3. Beled�yeye bağlı ün�teler�n, kurulan �şletmeler çerçeves�nde her türlü araç ve �ş 
mak�neler�n�n bakım ve onarımlarını yaptırmak ve araç tem�n�.

STRATEJİKHEDEF 3.1. Loj�st�k destek h�zmet anlayışıyla, beled�yem�z�n faal�yetler�m�zle �lg�l� tüm 
b�r�mler�ne kal�tel� h�zmet sağlamak ve müşter� memnun�yet�n� artırmak.

STRATEJİK AMAÇ  4. B�r�m�m�zde h�zmet� sağlıklı ve zamanında sunmak,  vatandaş ş�kâyet ve 
�stekler� doğrultusunda �lçe �ht�yaçlarını yasa ve yönetmel�kler�n hükümler�nce yer�ne get�rmek.

STRATEJİK HEDEF 4.1. İlçelerde mahalle statüsünde olan yerlerde yol h�zmetler�nde kal�te, güven ve 
konforu esas alarak �malat yapılması.

STRATEJİK AMAÇ 1. Kadın-Erkek Eş�tl�ğ�n�n Sağlanması- Kadınların erkek ş�ddet�ne uğramadığı, 
can güvenl�ğ� end�şes� taşımadığı, yerel h�zmetlere mahalle ölçeğ�nde er�şeb�ld�ğ�, kentsel kararlarda 
etk�l� olab�ld�ğ� ve sosyo-ekonom�k hayata katılab�ld�ğ� b�r kent �ç�n gerekl� düzenlemeler�n yapılması, 
beled�yen�n tüm planlamalarının kadın-erkek eş�tl�ğ�ne yapacağı etk�n�n sağlanması.

STRATEJİKHEDEF 1.1. Evde ve sokakta ş�ddete uğrayan kadınların öncel�kl� �ht�yaçlarının 
karşılanması �ç�n kadın örgütler� �le ortak çalışma yürüterek, toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� perspekt�fiyle 
gerekl� mekan�zmaları oluşturmak.

STRATEJİKHEDEF 1.2. Toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� perspekt�fiyle, Kadınların sosyo-ekonom�k hayata 
katılımını desteklemek ve Kadın �st�hdamının önündek� en öneml� engellerden b�r� olan ve kadına 
yüklenen bakım h�zmetler�n�n kamusallaşması �ç�n gerekl� düzenlemeler yapılmasını sağlamak.  Bu 
kapsamda merkez� ve yerel yönet�mlere bağlı, kreş ve gündüz bakım evler� �le hasta, yaşlı ve engell� 
bakım b�r�mler� oluşturmak varsa sayısının  artırılmasını sağlamak. Bu destekten b�r “sosyal hak” olarak 
tüm kadınlar ve erkekler eş�t olarak yararlanmasını sağlamak

STRATEJİKHEDEF 1.3. Beled�yede toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� yaklaşımını kurumsal olarak 
yaygınlaştırmak, tüm çalışmaları bu yaklaşımla planlanmak ve yürütmek.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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STRATEJİK AMAÇ 1. Gel�r-G�der Yönet�m�

STRATEJİK HEDEF 1.1. Gel�rler�n artırılması,  Gel�r anal�zler�n�n yapılması, �lg�l� b�r�mler�n 
güçlend�r�lmes�-g�der anal�zler�n�n yapılması

STRATEJİK HEDEF  1.2. Tahakkuk oranlarının arttırılması

STRATEJİK HEDEF  1.3. Tahs�lât oranlarının arttırılması

STRATEJİK AMAÇ  2. B�r�msel Alt Yapının Oluşturulması

STRATEJİK HEDEF  2.1. Mal� H�zmetler Müdürlüğü Çalışmalarının Daha Hızlı Ve Ver�ml� 
Sonuçlandırılması

STRATEJİK AMAÇ 3. Beled�ye �mkânlarından faydalanarak beled�ye gel�rler�n� kontrol altına almak, 
Personelden en yüksek düzeyde ver�m elde etmek

STRATEJİK HEDEF 3.1. Potans�yel kadar gel�r toplayab�lmek

STRATEJİ KHEDEF 3.2. Beled�yem�z kaynaklarının etk�n, ver�ml� ve şeffaf b�r şek�lde kullanımının 
sağlanması ve ver�ml�l�ğ�n arttırılması ve personele �mkânlar dâh�l�nde meslek� eğ�t�m ver�lmes�

STRATEJİK AMAÇ 1. Beled�ye-Vatandaş arasında �let�ş�m�n güçlend�r�lmes�n� sağlamaktır.

STRATEJİK HEDEF  1.1. Katılımcı Yönet�m

STRATEJİK HEDEF  1.2. B�lg�lend�rme

STRATEJİK HEDEF 1.3. Düzenl� B�lg� Akışının Sağlanması �le beled�ye faal�yetler�ne katılım 
sağlanması ve kadronun güçlend�r�lmes�

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLERİ VE 
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ  4. Sosyal Yardımlar

STRATEJİK HEDEF – 4.1. Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan k�ş� ve gruplara etk�n 
sosyal koruma sağlanması

STRATEJİK AMAÇ 1. Kurumsal yapıyı oluşturmak, kurum anlayışını çalışanlar arasında yerleşt�r�lmes�, 
personel açığının g�der�lmes�, personele gerekl� eğ�t�m�n ver�lmes�, personel�n b�lg� ve becer�ler�ne göre 
�st�hdam ed�lmes�, çalışan personel�n özlük hakları korunarak �ç huzurun sağlanması.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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STRATEJİK HEDEF 1.1. Çalışan personeller arasında kurumsallaşma yerleşt�r�lmel�d�r. Kurum b�reye 
bağlı olmadan sürdürüleb�l�r, gel�şt�r�leb�l�r olmalıdır. İht�yaç duyulan personel�n �st�hdamının 
sağlanması.

STRATEJİK HEDEF  1.2. Gelen – g�den evrakların doğru b�r şek�lde ve zamanında �lg�l� yerlere 
gönder�lmes� ve gerekt�ğ�nde bulunmasını sağlamak amacıyla kayıt altına alınması.

STRATEJİK HEDEF  1.3. Kurum �ç� h�zmet�n en akt�f ve en ver�ml� b�ç�mde sunulab�lmes� �ç�n 
personel eğ�t�mler�ne öncel�k ver�lmes�.

STRATEJİK AMAÇ 1. Park ve Bahçeler Müdürlüğünce oluşturulan yatırım ve bütçey� en etk�n b�ç�mde 
kullanarak �lçedek� yaşamsal alanlarındak�, fiz�k� üstyapı gereks�n�mler�n� en yüksek düzeyde karşılama, 
yaşanılab�l�r b�r çevre sunmaktır.

STRATEJİK HEDEF 1.1. Hedef k�tlen�n yaşamsal alanındak� gereks�n�mler� en yüksek düzeyde 
karşılayıp çağdaş ve yaşanab�l�r b�r çevre sunulması.

STRATEJİK AMAÇ 1. Planlı Kentsel Gel�şmen�n Sağlanması.

STRATEJİK HEDEF 1.1. Uygulanab�l�r, kalıcı ve �lçen�n mevcut durumuna cevap olab�lecek planlama 
ve projeler üretmek.

STRATEJİK HEDEF 1.2. Kentleşmen�n planlı ve kontrollü olarak sağlanması �ç�n �mar 
uygulamalarının yaşama geç�r�lmes�n� sağlamak, İmar Müdürlüğü çalışmalarının ver�ml� olarak 
yürütülmes� �ç�n kurumsal kapas�ten�n artırılması, eğ�t�m ve yeterl� personelle desteklenmes�.

STRATEJİK AMAÇ  1. Sosyal Yardımlar.

STRATEJİK HEDEF  1.1. Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan k�ş� ve gruplara etk�n 
sosyal koruma sağlanması.
STRATEJİK AMAÇ  2. Spor Faal�yetler�.

STRATEJİK HEDEF 4.1. Eğ�t�m Destek Ev� Ve Kültür Merkez�yle İlg�l� Faal�yetler.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK HEDEF 2.1. Kentleşmen�n planlı ve kontrollü olarak sağlanması �ç�n �mar uygulamalarının 
yaşama geç�r�lmes�n� sağlamak, İmar Müdürlüğü çalışmalarının ver�ml� olarak yürütülmes� �ç�n kurumsal 
kapas�ten�n artırılması, eğ�t�m ve yeterl� personelle desteklenmes�.

STRATEJİK AMAÇ 3. 5393 Sayılı Beled�ye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşeh�r Beled�ye Kanunu �le 
mahalle statüsü kazanan köyler� kent �le entegrasyonun sağlanması.

STRATEJİK HEDEF  3.1. Kentl�l�k b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes� ve Kırsal kalkınma projeler�.

STRATEJİK AMAÇ  4. Eğ�t�m Faal�yetler�.

STRATEJİK AMAÇ  5. Kent�n Kültürel Dokusunu Zeng�nleşt�rmek.

STRATEJİK HEDEF  5.1. Kültürel Etk�nl�kler.
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STRATEJİK AMAÇ  1. İnsan ve çevre sağlığının korunması.

STRATEJİKHEDEF 1.1. Temiz ve yaşanabilir bir ilçe oluşturmak .

STRATEJİK AMAÇ 1. Kurum İç� ve Kurum Dışı Düzen�n Kurulması.

STRATEJİK HEDEF 1.1. Başkanlık yönet�m�, beled�ye mecl�s�, encümenler ve müdürlüklerle �le �lg�l� 
yapıyı koord�ne etmek ve alınan kararları uygulamak.

STRATEJİKHEDEF 1.2. Örgüt Şeması ve Görev Tanımlarının Rev�zyonu.

STRATEJİK AMAÇ  2. Düzenl� Arş�v�n Kurulması.

STRATEJİKHEDEF 2.1. Gereks�z b�lg� ve doküman artıklarının önüne geçmek.

STRATEJİK AMAÇ  3. Kurum İç� Mot�vasyonun Artırılması.

STRATEJİK AMAÇ 1. Toplum, çevre ve �nsan sağlığının korunması

STRATEJİK HEDEF  1.1. Çağdaş ve sağlıklı b�r kent oluşturulması anlayışı �le yetk� alanımız �ç�nde 
bulunan toplum çevre ve �nsan sağlığını ön planda tutarak beled�yem�z h�zmetler�n� ve yaşam stantlarını 
uygun hale get�rmek ve d�ğer b�r�mlere kolluk görev� yapmak.

STRATEJİKHEDEF  1.2. Ulaşımın, trafik ve sağlık alanında yaşanab�l�r b�r �lçe  yaratmak.

TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİKHEDEF  3.1. Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımını Sağlamak.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİKHEDEF 1.3. Yazışma Ağının Sağlanması
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Beled�yem�z' �n temel pol�t�ka ve öncel�kler�, dünyada kabul gören ve yerel yönet�mlerde var olan 
yada olması gereken şeffaflık, hesap vereb�l�rl�k, katılımcılık, adalet, h�zmette eş�tl�k, etk�l�k ve 
ver�ml�l�k �le sürekl�l�k g�b� evrensel değer ışığında, aşağıdak� şek�lde bel�rt�lm�şt�r. Beled�yem�z 
�nsan odaklılık anlayışıyla vatandaşa en doğru ve güven�l�r h�zmet� vermek ve her alanda öncü 
olmak adına çalışmalarını sunmaktadır.

B-Temel Pol�t�kalar ve Öncel�kler

v Dürüstlük
v Katılımcılık 
v Şeffaflık

v Eş�tl�k 

v H�zmetlerde Etk�nl�k ve Ver�ml�l�k
v Hesap ver�leb�l�rl�k

v İnsana ve Çevreye Saygılı, Sosyal 
Beled�yec�l�k

Eşitlik

Dürüstlük

Katılımcılık

Şeffaflık
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f) H�zmetlerde Etk�nl�k ve ver�ml�l�k: Yukarıda da bahsed�ld�ğ� g�b� beled�yen�n kaynakları sınırlıdır ve 
bu kaynaklar �le h�zmet� en �y� şek�lde üretmek durumundadır. Dolayısıyla kaynaklar kullanılırken İlçe 
�çer�s�nde yaşayan vatandaşların ve İlçen�n �ht�yaçları d�kkate alınarak, doğru alanlar ve konularda 
yatırım ve harcamalar yapılmalıdır. Beled�yem�z çalışanları kamu görevler�n�n �crasında etk�l� ve 
ver�ml�l�k �le kamu kaynağının ver�ml� kullanması esasına göre çalışmaktadırlar.

d) Şeffaflık: Beled�yeler, temelde vatandaşın müşterek �ht�yaçlarını karşılama konusunda h�zmet 
üretmek amacıyla kurulmuş kurumlardır.  Faal�yetler�nde sadece kamu yararını gözetmes� 
esastır. H�zmet üret�rken kullandığı kaynak �se y�ne vatandaşın verg�ler� �le oluşturulmuştur. 
Dolayısıyla kend�ler�n�n �ht�yaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş ve kend� verg�ler�n�n 
kaynak olarak kullanılmasıyla h�zmet üreten b�r kurumun faal�yetler�n� �zlemek vatandaşın en 
doğal hakkıdır. Dolayısıyla beled�yem�z �çer�s�ndek� bütün karar mekan�zmalarının �şley�ş�nde, 
kaynakların tüket�lmes�nde ve tüm uygulamalarda şeffaflık ve açıklık esasına göre 
çalışılacaktır.

e) Hesap vereb�l�rl�k: Beled�ye h�zmetler�nde kullanılan kaynakların büyük bölümü vatandaşın 
öded�ğ� verg�lerle oluşmaktadır. Dolayısıyla �ht�yaca uygun olarak kullanılmalıdır. Beled�yen�n 
görev ve yetk�ler� kanunlarla bel�rlenm�ş ve denet�me tâb�d�r. Beled�yem�z de yaptığı bütün �ş 
ve �şlemler� kanunlar çerçeves�nde yürütmekte; hesabını hem vatandaşa, hem devlete rahatlıkla 
ver�leb�l�r n�tel�kte çalışmaktadır.

a) Eş�tl�k: Beled�yeler�n kaynakları sınırlıdır ve sınırlı kaynaklar �le h�zmet üret�lmek 
durumundadır. Gerekl� h�zmetler�n üret�leb�lmes� �ç�n Beled�ye, verg� ve d�ğer gel�rler�n 
toplanmasında adaletl� davranmalıdır. Beled�yem�z, kaynaklarının kullanımında, h�zmet 
yapımında, yardım dağıtımında vb. bütün vatandaşlara eş�t mesafede bulunmakta, İlçem�z 
�çer�s�nde her noktaya �ht�yaç oranında ve kaynakları ölçüsünde h�zmet ulaştırmaktadır. Bölge, 
mahalle, sokak, k�ş�, g�b� ayrımlar yapılmamaktadır.

b) Dürüstlük: Kamu görevl�ler�, takd�r yetk�ler�n�, kamu yararı ve h�zmet gerekler� 
doğrultusunda, her türlü keyfil�kten uzak, tarafsızlık ve eş�tl�k �lkeler�ne uygun olarak 
kullanırlar.

c) Katılımcılık: halkın kend� hür �rades� �le mutabakata dayalı olarak tems�lc�ler�n� seçmes�n� ve 
s�yasal karar alma sürec�ne katılımını �fade etmekted�r. Katılımcılık, kavram olarak aynı 
zamanda halkın tems�l� vekalet �le devred�len güç ve yetk�ler�n amaç dışı kullanımının 
denet�m�n� de �fade etmekted�r. Beled�yem�zde bel�rl� dönemlerde vatandaşın beklent�ler�n�n 
ölçülmes� ve ş�kâyetler�n�n d�nlenmes� üzer�ne çalışmalar yapılmaktadır.

g) İnsana ve Çevreye Saygılı, Sosyal Beled�yec�l�k: Başkale Beled�yes�, geleneksel 
beled�yec�l�k anlayışının dışına çıkarak, Başkale sak�nler�n�n sosyal �ht�yaçlarına yönel�k 
h�zmetler�n� gel�şt�rmey� amaçlamaktadır. Sosyal Beled�yec�l�k Pol�t�kasına uygun �nsan 
odaklı, sürdürüleb�l�r, kal�te odaklı, İnsana ve Çevreye Saygılı b�r h�zmet sunumu �ç�n 
projeler�n� her geçen gün gel�şt�rerek H�zmet kal�tes�n� yükseltmeye çalışmaktadır.
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III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-MALİ BİLGİLER

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

2019 Yılı G�der Bütçes�
Faal�yetler 2019 Yılı Bütçe Tahm�n� 2019 Yılı Bütçe Gerçekleşme 

Personel G�derler� 5.474.000,00 TL 6.105.370,53 TL 

Sosyal Güvenl�k 
Kurumu G�derler� 826.000,00 TL 821.562,07 TL 

Mal ve H�zmet Alımı 
G�derler� 16.868.006,85 TL 14.618.685,41 TL 

Fa�z G�derler� 176.000,00 TL 42.983,17 TL 

Car� Transferler 2.235.000,00 TL 1.308.896,03 TL 

Sermaye G�derler� 23.677.718,60 TL 7.032.674,19 TL 

Sermaye Transferler� 0,00 TL 0,00 TL 

Yedek Ödenek 4.187.500,00 TL 4.179.000,00 TL 

TOPLAM 54.194.225,45 TL 34.109.171,40 TL 

 

Faal�yetler 2019 Yılı Bütçe Tahm�n� 2019 Yılı Bütçe Gerçekleşme 

Verg� Gel�rler� 2.186.401,72 TL 175.570,47 TL 

Teşebbüs ve Mülk�yet 
Gel�rler� 

3.787.300,42 TL 220.180,16 TL 

Alınan Bağış ve Yardımlar 
ve Özel Gel�rler 

4.855.454,92 TL 1.621.296,07 TL 

D�ğer Gel�rler 36.156.687,88 TL 25.487.297,85 TL 
Sermaye Gel�rler� 7.159.113,53 TL 4.130,75 TL 
Alacaklardan Tahs�lat 53.521,53 TL 0,00 TL 
TOPLAM

 
48.044.000,00 TL

                      
27.508.475,30 TL

 

2019 Yılı Gel�r Bütçes�
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2-Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar :  

3- K�ra Gel�rler�      :   501.142,29TL

2020 YILINA DEVİR EDEN TOPLAM ALACAK   :1.845.589,19 TL

3) ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER : Bu gel�r �ç�n bütçe �le 
4.885.454,92 TL Gel�r tahm�n� yapılmış olup, 2019 yılı Tahakkuku 1.621.296,07 TL ve 
aynı tutarda %100 oranıyla tahs�lat gerçekleşt�ğ� gözlenm�şt�r.  

5- K�ş�lerden Alacaklar     :1.085.693,98 TL

2) TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ :  Toplam Tahakkuk 765.859,22 TL. 2019 
Yılına dev�r eden tahakkuk tutarı 509.331,72 TL d�r. Mal ve H�zmet Satış Gel�r� % 98,81 
oranında, K�ra Gel�r� %14,01 oranında ve D�ğer Teşebbüs Mülk�yet Gel�rler�n�n �se 
%20,22 oranında tahs�l ed�ld�ğ� tesp�t ed�lm�şt�r.

1) VERGİ GELİRLERİ : Toplam Tahakkuk  408.584,39 TL, 2019 Yılına devre eden 
Tahakkuk 176.785,35 TL olup, toplam yılı tahs�latının Tahakkuka göre toplam %42,97 
oranıyla 175.484,89 TL tutarında gerçekleşt�ğ� tesp�t ed�lm�şt�r. 

4) DİĞER GELİRLER : Toplam Tahakkuk 25.562.356,63TL d�r. 2019 yılına 40.510,89 TL 
Tahakkuk devr� olmuştur. Gerçekleşme oranı %99.71 dır. Bu gel�r türünün �ç�nde en 
büyük kısmı 24.974.580,65 TL ve % 100 l�k tahs�lat oranıyla Merkez� İdare  Verg� 
Gel�rler�nden alınan paydır. 

1- Emlak Verg�s�      :    173.217,43 TL
Beled�yen�n Toplam Alacakları :

2- Çevre Tem�zl�k Verg�s�     :       8.869,67 TL

Tahakkuka Göre Tahs�lat Sonuçları

4- D�ğer Gel�rler      :     76.665,82 TL

 31.12.2019 Tar�h� İt�bar�yle Banka Mevcudu:
 2020 YILINA DEVİR EDEN BANKA MEVCUDU  : 706.510,41 TL
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1- Personel G�der� : 2019 Bütçe �le ver�len ödenek 5.474.000,0027 TL,  Gerçekleşen 
g�der 6.105.370,53TL, Gerçekleşme oranı %111,00 d�r.

Bütçe G�derler� Gerçekleşme  Sonuçları

2- Sosyal Güvenl�k Kurumu Devlet P�r�m� G�der� : bütçe �le ver�len ödenek 
826.000,00 TL, Gerçekleşen g�der 821.562,07 TL Gerçekleşme Oranı %99,00

3- Mal ve H�zmet Alım G�derler� : Bütçe �le ver�len ödenek 16.868.006,85 TL 
Gerçekleşen G�der 14.618.685,41TL Gerçekleşme oranı %86,67 

4- Fa�z G�derler� : : Bütçe �le ver�len ödenek  176.000,00 TL Gerçekleşen G�der  
42.983,17 TL Gerçekleşme oranı %30,18

Beled�yem�z�n 2019 yılı toplam Bütçe G�der� 29.930.171,40TL olarak gerçekleşm�şt�r.

5- Car� Transferler : Bütçe �le ver�len ödenek  2.235.000,00 TL Gerçekleşen G�der  
1.308.896,03 TL Gerçekleşme oranı %58,56

6- Sermaye G�derler� : Bütçe �le ver�len ödenek  23.677.718,60 TL Gerçekleşen G�der  
7.032.674,19 TL Gerçekleşme oranı %29,70

2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI    :       350.085,22 TL
1- MALİYE  (VADESİ GEÇMİŞ BORÇ)   :    1.084.550,46 TL

5- MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNE                37.619,28 TL
2020 YILINA DEVİR EDEN TOPLAM BORÇ   :     4.263.280,61 TL

3- İLLER BANKASI       :        144.856,33 TL
4- GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE     :     2.646.169,32 TL

31.12.2019 TARİHİ İTİBARİYLE TOPLAM BORÇLAR
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Bütçe G�derler�n�n Harcama B�r�mler�ne Göre Dağılımı

Harcama B�r�m� Bütçe G�der 
(TL) 

B�r�m 
G�derler�n�n 

Toplam G�dere 
Oranı (%) 

Özel Kalem B�r�m� 922,405,33 3,08 

Yazı İşler� Müdürlüğü 15.340,00 0,05 

Mal� H�zmetler Müdürlüğü 421.587,52 1,41 

Destek H�zmetler� Müdürlüğü 3.803.238,29 12,71 

Zabıta Müdürlüğü 00,0 0 

Tem�zl�k İşler� Müdürlüğü 599.827,42 2,00 

İmar ve Şeh�rc�l�k Müdürlüğü 67.321,36 0,22 

Fen İşler� Müdürlüğü 9.147,368,40 30,56 

Park  ve Bahçeler Müdürlüğü 151.717,52 0,51 

İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m 
Müdürlüğü 

14.047.756,82 
46,94 

Kadın ve A�le H�zmetler� 
Müdürlüğü 

00,0 
0 

B�lg� İşlem, Basın Yayın ve 
Halkla İl�şk�ler Müdürlüğü 

43.070,00 
0,14 

Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü 

710.538,74 
2,37 

Muhtarlık İşler� Müdürlüğü 00,0 0 

Tarımsal H�zmetler Müdürlüğü 00,0 0 

TOPLAM 29.930.171,40 100 
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 Belediyemiz hesap iş ve işlemlerini teftiş eden Mahalli İdareler Baş kontrolörü Gazi
SERT tarafından tamim edilen 09.11.2015 Tarih ve 31/39 Sayılı  Mali Durum Raporundaki

 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca Belediyemizin denetimi sonucunda 
düzenlenen “2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu”  ile tespit edilen bulgularla ilgili  gerekli 
düzeltmeler yapılarak  buna ilişkin Cevabi raporumuz 20.05.2019 tarih ve 62425443-660-
1945 sayılı yazımız ekinde Sayıştay Başkanlığına sunulmuştur. Bu cevabi raporumuz 
üzerine Sayıştay'ın nihai raporu Kurumun 13.12.2019 Tarih ve 36260761-
130.01.04[130.01.04]-E.19009976 Sayılı yazıları ekinde Belediyemize gönderilmiş olup bu 
rapor Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.

maddelerin işlemleri  2019 Yılında tamamen tamamlanmış olup, dosya işlemden
kaldırılmıştır.  

5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi  gereğince ve Belediye Meclisinin 
02.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı kararı ile belirlenen Meclis Denetim Komisyonu 
Belediyemizin 2019 mali yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt 
işlemlerini; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 
Sayılı Devlet İhale Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, 
237   Sayılı Taşıt Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu, 4749 Sayılı Kamu 
Finansman ve Borç Yönetimi Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4811 Sayılı 
Vergi Barış Kanunu,213   Sayılı Vergi Usulü Kanunu, 193   Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 
2872 Sayılı Çevre Kanunu, 657   Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu, 6111 Sayılı Kanun, 6360 Sayılı Kanunu ve 6245 Sayılı Harcırah 
Kanunu ile bunlara bağlı Yönetmenlikler  ile Bakanlık Genelgelerine istinaden denetlemiş 
olup, yasa ve mevzuatlara aykırı hiçbir işleme rastlanılmamıştır. 

3-Mal� Denet�m Sonuçları :
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B-PERFORMANS BİLGİLERİ
1-FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU

Beled�yem�z�n bu güne, Müdürlük olarak üstlenm�ş olduğumuz ağır görev, yetk� ve 
sorumlulukları gerek �nsan kaynaklarımız ve gerekse fiz�k� kaynaklarımızla yer�ne get�rmek 
suret�yle en kısa sürede en kal�tel� ve en ekonom�k h�zmet� vererek  �lçem�z halkının 
memnun�yet�n� kazanmaya çalışmaktayız.

                                                                                                                              Ahmet ALKAN 

 Mal� H�zmetler Müdürlüğü kanunlarla ver�len yek�ler dah�l�nde, görev b�l�nc� �ç�nde 
çağdaş anlayışla Başkale Beled�yes�n�n Stratej�k planında öngörülen temel amaçlara uygun 
olarak faal�yetler�n� �fa etmekted�r.

Kamu Mal� yönet�m� ve kontrol s�stem�n�n etk�n b�r şek�lde �şlemes� ve gel�şt�r�lmes� 
Başta Beled�ye Başkanı olmak üzere yetk� ve sorumluluk b�l�nc�yle görev alan tüm 
çalışanlarımızın özver�l� çalışması ve desteğ� �le mümkün olacaktır. 

                                                                                                                      Mal� H�zmetler Müdürü
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12- Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği

16- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

11- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

5- Kesin Hesap Kanunu

KANUN VE USULLER

8- Strateji Geliştirme Birimleri Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

14- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
13- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğ

3- 4749 Sayılı kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

9- İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar 
10- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

 Mali hizmetler Müdürlüğümüz aşağıda sayılan kanun ve yönetmeliklere göre 
çalışmalarını yürütür:

2- 5018 Kamu Mali Yönetim Mevzuatı 

 Mali Hizmetler Müdürlüğümüz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
gereğince her türlü kamu kaynağının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde 
edilmesini, kullanılmasını, muhasebeleştirilmesini ve raporlanmasını sağlamak amacıyla 
şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir.

6- Taşınır Mal Yönetmeliği

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu 

4-  İlgili yıla ait  Yılı Bütçe Kanunu  

7- Taşınmaz Mal Yönetmeliği

15- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 

18- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
19- 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
20- 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu
21- 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu

17- 4735 Sayılı Kamu Sözleşmeleri Kanunu

GENEL BİLGİLER
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M�syon ve V�zyon

             Beled�yem�z kaynaklarının hukuk� çerçeve �çer�s�nde bütçem�zle uyumlu, 
etk�l�, ekonom�k, ver�ml� kullanılmasını sağlamak ve mal� b�lg�ler� zamanında 

doğru ve mevzuata uygun raporlamak.

Doğru, anlaşılır, şeffaf ve hesap ver�leb�l�r b�r mal� yapı oluşturmak

MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ

Yetk�, Görev ve Sorumluluklar

�şlemler�n �fasında, mal� konularla �lg�l� bütün �ş ve �şlemler�n �crasında �lg�l� mevzuat
kapsamında yetk�l�d�r.  
5018 Sayılı Kanun gereğ�nce yetk�, görev ve sorumluluklar;

 Mal� H�zmetler Müdürlüğümüz, Beled�ye gel�r ve g�derler�yle �lg�l� bütün �ş ve

11-  Mal� kanunlarla �lg�l� d�ğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yönet�c�ye ve

 faal�yet raporunu hazırlamak.

4-  Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına �l�şk�n ver�ler� toplamak,

5-  İlg�l� mevzuatı çerçeves�nde �dare gel�rler�n� tahakkuk ett�rmek, gel�r ve alacaklarının

6-  Genel bütçe kapsamı dışında kalan �darelerde muhasebe h�zmetler�n� yürütmek. 

12-  Ön malî kontrol faal�yet�n� yürütmek.

 konularında çalışmalar yapmak.

7- Harcama b�r�mler� tarafından hazırlanan b�r�m faal�yet raporlarını da esas alarak �daren�n

 cetveller�n� düzenlemek.

 harcama yetk�l�ler�ne gerekl� b�lg�ler� sağlamak ve danışmanlık yapmak.

13-  İç kontrol s�stem�n�n kurulması, standartlarının uygulanması ve gel�şt�r�lmes�

14-  Mal� konularda üst yönet�c� tarafından ver�len d�ğer görevler� yapmak.

8- İdaren�n mülk�yet�nde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara �l�şk�n �cmal

 programı hazırlamak ve h�zmet gereks�n�mler� d�kkate alınarak ödeneğ�n �lg�l� b�r�mlere

 tak�p ve tahs�l �şlemler�n� yürütmek.

 �zlemek ve yıllık yatırım değerlend�rme raporunu hazırlamak.
9- İdaren�n yatırım programının hazırlanmasını koord�ne etmek, uygulama sonuçlarını

 sonuçlandırmak.

 değerlend�rmek ve bütçe kes�n hesabı �le malî �stat�st�kler� hazırlamak.

 gönder�lmes�n� sağlamak.

10-  İdaren�n, d�ğer �dareler nezd�nde tak�b� gereken mal� �ş ve �şlemler�n� yürütmek ve

1-  İdaren�n stratej�k plan ve performans programının hazırlanmasını koord�ne etmek ve
 sonuçlarının konsol�de ed�lmes� çalışmalarını yürütmek. 
2- İzleyen �k� yılın bütçe tahm�nler�n� de �çeren �dare bütçes�n�, stratej�k plan ve yıllık
 performans programına uygun olarak hazırlamak ve �dare faal�yetler�n�n bunlara
 uygunluğunu �zlemek ve değerlend�rmek.
3- Mevzuatı uyarınca bel�rlenecek bütçe �lke ve esasları çerçeves�nde, ayrıntılı harcama
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İdareye İl�şk�n B�lg�ler 
1-F�z�ksel Yapı :
    H�zmet Ver�len Oda Sayısı

2-Örgütsel  Yapı :

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI

 
BELEDİYE BAŞKANI 

 

 
BAŞKAN YRD. 

 
Mal� H�zmetler Müdürü 

Tahakkuk 
Serv�s� 

Tahs�lat 
Serv�s�  

Stratej� 
Gel�şt�rme 
Serv�s�  

Muhasebe 
Serv�s� 

SR NO
 

ODA ADI
 SAYISI

 

2 B�lg� İşlem ve Bordro Serv�s� 1 

Tahakkuk Serv�s� 1

4 Tahs�lat Serv�s� 1

6 Muhasebe Serv�s�  1 

1 Mal� H�zmetler Müdürlüğü 1 

3

  

5 Stratej�k Planlama Serv�s� 1 

 B�lg� İşlem 
Bordro-
Beyanname- 
Prim Servisi 
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3-B�lg� ve Teknoloj�k kaynaklar :
Bilgisayar	Yapısı

SR NO BİLGİSAYARIN TÜRÜ  SAYISI 

1 Ana Server 1 ad. 

2 Tümleş�k B�lg�sayar 4 ad. 

3 Laptop 2 ad. 

4 Kasalı B�lg�sayar 2 ad. 

 

Makine	ve	Cihazlar

SR NO MAKİNE VE CİHAZLAR SAYISI 

1 Lazer Yazıcı  7 ad. 

2 Tarayıcı 4 ad. 

3 Fotokop� Mak�nes� 2 ad. 

4 Fax C�hazı 1 ad. 
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Kullanılan	Yazılım	Programları

4-İnsan kaynakları :
 Personel Yapısı

SR NO YAZILIM PROGRAMLARI 

1 e-Beled�ye B�lg� S�stem� (İç�şler� Bakanlığı) 

2 Muhasebe Programı (Eşkom Yazılımı)  

3 Bütçe Programı (Eşkom Yazılımı)  

4 TMY Programı (Eşkom Yazılımı)  

5 Gel�r Programı (Tahakkuk-Tahs�lat Eşkom Yazılımı)  

SR NO UNVANI  GÖREVİ SAYISI 

1 Mal� H�zmetler Müdürü Mal� H�zmetler Müdürü 1 

2 Mal� H�z. Uzm. Yrd. Mal� H�z. Uzm. Yrd. 1 

3 V.H.K.İ  Tahakkuk Memuru 1 

4 V.H.K.İ  Tahs�ldar 1 

5 Da�m� İşç� 
Muhasebe Serv�s� 

Görevl�s� 
2 

6 
Sözleşmel� Personel 

(Ekonom�st) 

Stratej�k Planlama 

Serv�s� 
1 

7 Ş�rket Personeller� Büro Görevl�s� 3 

8 Da�m� İşç� Kat Görevl�s� 1 

9 Ş�rket Personel� Kat Görevl�s� 1 
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Personelin	Cinsiyet	Dağılımı

No: Personel Erkek Kadın Toplam 

1 Memur  3 1 4 

2 Kadrolu İşç� 3 0 3 

3 Sözleşmel�  1 0 1 

4 H�zmet Alımı  3 0 3 

 TOPLAM 10 1 11 

 

5-Sunulan H�zmetler :
1- Beled�yem�z�n 2019-2024 Dönem�ne �l�şk�n Stratej�k Planı Hazırlandı

4- Katı Atık Tar�fe Raporu Hazırlandı
5- 2020 Mal� Yılı ve tak�p eden son �k� yılın Gel�r G�der  Bütçes� hazırlandı

7- 2018 Mal� Yılı Kes�n Hesap raporları düzenlend�
8- 2018 Mal� Yılı Faal�yet Raporları düzenlend� 
9-  Beled�yem�ze verg� ve k�ra borcu bulunan 507 mükellefe ödeme emr� gönder�ld� 
10- 2017 yılına a�t 1869 Adet, 2018 Yılına a�t 1730 adet ve 2019 yılına a�t 1698 adet sarf 

gel�r – g�der dosyaları taranarak Elektron�k Arş�ve dah�l ed�ld�.
11- 2019 Yılında 1698 adet Muhasebe kaydı yapıldı

6- 2020 Mal� Yılı Gel�r Tar�fnames� hazırlandı

2- Beled�yem�z�n 2020 Mal� Yılı Performans Programı Hazırlandı
3- İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlandı

6- Yönet�m ve İç Kontrol S�stem� :
Beled�yem�zde,  faal�yetler mal� yönet�m ve kontrol mevzuatı �le d�ğer mevzuata uygun 

olarak yürütülmekted�r. kamu kaynaklarının etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde 
kullanılmasını tem�n etmek üzere �ç kontrol süreçler� �şlet�lmekted�r. 
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B�l�nd�ğ� üzere, 10.12.2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanununun 
Beş�nc� Kısmında "�ç kontrol s�stem�" düzenlenm�şt�r. Bu kısımda, �ç kontrol s�stem�ne �l�şk�n 
olarak; �ç kontrolün tanımı ve amacı, kontrolün yapısı ve �şley�ş�, ön mal� kontrol, mal� h�zmetler 
b�r�m�, muhasebe h�zmet� ve muhasebe yetk�l�s�n�n yetk� ve sorumlulukları, muhasebe yetk�l�s�n�n 
n�tel�kler� ve atanması, �ç denet�m, �ç denetç�n�n görevler�, �ç denetç�ler�n n�tel�kler� ve atanması, �ç 
denet�m koord�nasyon kurulu, �ç denet�m koord�nasyon kurulunun görevler� hususlarına yer 
ver�lm�şt�r. 

 Standartlarına Uyum Eylem Planı Raporu hazırlanarak  T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 

Ø Malî b�lg� ve yönet�m b�lg�s�n�n zamanında ve güven�l�r olarak üret�lmes�n� sağlamak üzere

İdarem�z Tarafından 2019 yılında yapılan çalışmalar sırası �le açıklanmıştır.

7- İç kontrol İzleme değerlend�rme  yapılarak 2019-2020 İç kontrol Uyum Eylem Planı ve İç Kontrol

· İç denet�m� 

1- Beled�yem�ze yönel�k  İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama ve Değerlend�rme

2- İç Kontrol S�stem� çalışmalarını yürütmek üzere; “İç Kontrol İzleme ve Yönlend�rme

4- İç Kontrol S�stem� çalışmalarında İzleme ve Yönlend�rme Kuruluna tems�l ett�ğ� b�r�me

 çalışmalarının başlatılması İle alakalı Başkanlık yazısı �le başlamıştır

Kanunun 55 �nc� maddes�nde �ç kontrol, "�daren�n amaçlarına, bel�rlenm�ş pol�t�kalara ve 
mevzuata uygun olarak faal�yetler�n; 

 H�zmetler Müdürü başkanlığında B�r�m R�sk Koord�natörler�nden, R�sk Bel�rleme ve

çalışmaları yapılmıştır. 

 (E-SGB)  Sayfasına yüklenm�şt�r.

 Değerlend�rme Kurulu oluşturulmuştur.

Ø Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, 

· Organ�zasyon, 

 KURUMSAL RİSK ANALİZ ANKETİ çalışmaları  yapılmıştır.

 �dare tarafından oluşturulan, 

· Yöntem ve süreç �le 

Ø Varlık ve kaynakların korunmasını, 

5- Beled�yem�z�n amaç ve hedefler�ne yönel�k r�skler�n, gerçekleşme olasılıkları ve muhtemel

6- “R�sk Bel�rleme ve Değerlend�rme Kurulu”nda B�r�m R�sk Koord�natörler�  tarafından

 Kurulu” kurulmuştur.

 etk�ler�n�; ölçme ve değerlend�rme standartlarını bel�rlemek üzere İdare R�sk Koord�natörü Mal�

 �l�şk�n destek olmak üzere; “İç Kontrol Hazırlama Grubu” kurulmuştur.

Ø Etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde yürütülmes�n�, 

Kapsayan malî ve d�ğer kontroller bütünü" olarak tanımlanmıştır.
Bu kanuna �st�naden Beled�yem�z tarafından İç Kontrol S�stem� İzleme ve değerlend�rme

3- İzleme ve Yönlend�rme Kurulu, �zleme anket�yle �lg�l� görüş b�ld�rme çalışması yapılmıştır.

İÇ KONTROL ÇALIŞMALARI
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GENEL BİLGİLER

A) İdaren�n Amaç ve Hedefler� :

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

STRATEJİK AMAÇ 1. Gel�r-G�der Yönet�m� 

STRATEJİK HEDEF 1.1.  Gel�rler�n artırılması,  Gel�r anal�zler�n�n yapılması, �lg�l� 
b�r�mler�n güçlend�r�lmes�-g�der anal�zler�n�n yapılması 

STRATEJİKHEDEF  1.2. Tahakkuk oranlarının arttırılması 

STRATEJİKHEDEF  1.3. Tahs�lât oranlarının arttırılması 

STRATEJİK AMAÇ  2 . B�r�msel Alt Yapının Oluşturulması 

STRATEJİKHEDEF  2.1. Mal� H�zmetler Müdürlüğü Çalışmalarının Daha Hızlı Ve 
Ver�ml� Sonuçlandırılması 

STRATEJİK AMAÇ 3 . Beled�ye �mkânlarından faydalanarak beled�ye gel�rler�n� kontrol 
altına almak, Personelden en yüksek düzeyde ver�m elde etmek 

STRATEJİKHEDEF 3.1. Potans�yel kadar gel�r toplayab�lmek 

STRATEJİKHEDEF 3.2. Beled�yem�z kaynaklarının etk�n, ver�ml� ve şeffaf b�r şek�lde 
kullanımının sağlanması ve ver�ml�l�ğ�n arttırılması ve personele �mkânlar dâh�l�nde meslek� 
eğ�t�m ver�lmes� 

STRATEJİK AMAÇ  4. Sosyal Yardımlar 

STRATEJİK HEDEF – 4.1. Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan k�ş� ve 
gruplara etk�n sosyal koruma sağlanması 
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 İlg�l�  Kalkınma Planı, Hükümet Programı, 
her yıl Mal�ye Bakanlığı tarafından hazırlanıp 
Resm� Gazetede yayımlanarak yürürlüğe g�ren 
Orta Vadel� Program ve Orta Vadel� Mal� 
Program �le Yüksek Planlama Kurulunca kabul 
ed�len Bütünleş�k Kentsel Gel�şme Stratej�s� ve 
Eylem Planını, Kırsal Kalkınma Eylem Planı, 
d�ğer bölge planları, �l planları g�b� üst 
dokümanlarda yer alan hedefler doğrultusunda 
beled�yem�z�n temel pol�t�kaları ve öncel�kler� 
bel�rlenm�şt�r. Bel�rt�len bu üst dokümanlarda 
mahall� �dareler �ç�n genel olarak; Kamuda 
Stratej�k Yönet�m�n Uygulama Etk�nl�ğ�n�n 
Artırılması Kamuda İnsan Kaynakları 
Yönet�m�nde L�yakat�n Temel Alınması 
Kurumsal Kapas�ten�n Artırılması e-Devlet 
Uygulamalarının Yaygınlaştırılması B�lg� ve 
İlet�ş�m Teknoloj�ler�n�n Etk�n Kullanımı İle 
Akıllı Kentlere Dönüşümün Sağlanması 
Yaşanab�l�r Mekânlar ve Sürdürüleb�l�r Çevre 
İç�n Mekânsal Planlama ve Kentsel Tasarım 
Uygulamalarının Hayata Geç�r�lmes� Kentsel 
Dönüşümde Mekan ve Yaşam Kal�tes�n�n 
Artırılmasını Sağlayacak Projelere Öncel�k 
Ver�lmes� Kentsel Altyapının Gel�şt�r�lmes� 
Kırsal Kes�mde Kalkınmanın Sağlanması 
Çevren�n Korunması ve Kal�tes�n�n 
Yükselt�lmes� Afet Yönet�m�n�n 
Etk�nleşt�r�lmes� Kamuda İsraf ve Tasarruf 
B�l�nc�n�n Yerleşt�r�lmes� Doğal Kaynakların 
Etk�n Kullanımı ve Atıkların Ekonom�ye 
Kazandırılması Kamuda H�zmet Kal�tes� 
Artırılacak, e-Dönüşüm Hızlandırılacak Sosyal 
Amaçlı Programların Etk�nl�ğ� Artırılacak 
Kadınlar ve Engell�ler Başta Olmak Üzere, 
Dezavantajlı Toplum Kes�mler�n�n İşgücüne 
Katılımına Yönel�k Pol�t�kaların Uygulanması 
�le �lg�l� hedefler� bel�rlenm�şt�r. Başkale  
Beled�yes�'n�n temel pol�t�kası Başkale 

Kaymakamlığı, Van  Val�l�ğ�, Büyükşeh�r  
Beled�yes� başta olmak üzere bütün kamu 
kurum ve kuruluşlarının yanında ün�vers�teler, 
s�v�l toplum kuruluşlarıyla �şb�rl�ğ� yaparak 
Başkale'de yaşayan �nsanların hayatını 
kolaylaştırmak onlara yaşanab�l�r b�r şeh�r 
sunmaktır.  Stratej�k Planın, Kalkınma 
Planında yer alan pol�t�kalarla uyumu 
gözet�lerek, stratej�k plan ve performans 
programlarında yer alan öncel�k ve faal�yetler 
bütçe hazırlık ve uygulama sürec�nde daha 
etk�n yansıtılacaktır. H�zmet alımları başta 
olmak üzere yapılan harcamalarda fayda-
mal�yet �l�şk�s� gözet�lerek �ht�yaca uygunluk 
ve etk�nl�k d�kkate alınarak proje mal�yetler�

�y� yönet�m �lkeler� ben�msenecekt�r. Bu 
h�zmetler�n sunumunda s�nerj� ortaya 
çıkarılacak, b�lg� ve �let�ş�m teknoloj�ler�n�n 
sağladığı �mkanlardan faydalanılarak 
vatandaşın yönet�me etk�n katılımı �ç�n �mkan 
sağlanacaktır. Beled�yem�z�n İdar�, Mal�, 
Tekn�k ve Sosyal  anlamda yaptığı her h�zmet 
ve faal�yet  basın yayın ve elektron�k ortamda 
duyurularak Kamuoyu �le paylaşımı 
sağlanacaktır.

koord�nasyon gel�şt�r�lecek, e-devlet 
uygulamaları yaygınlaştırılacak ve 
etk�nleşt�r�lecek, esnek, kal�tel�, etk�l�, hızlı ve 
b�rl�kte çalışab�l�r n�tel�kte h�zmet sunab�len 

 �le �ç-dış finansmanın mal� yapıları �le 
uyumlu olması şartı en öneml� öncel�ğ�m�z 
olacaktır. Mal�yet azaltıcı tedb�rlere öncel�k 
ver�lecek, alt yapı h�zmetler�n� planlanması, 
projelend�r�lmes�, uygulanması ve 
�şlet�lmes�ne �l�şk�n kapas�te gel�şt�r�lecek, 
yönet�mler arasındak� �şb�rl�ğ� ve 

B)  Temel Pol�t�k ve Öncel�kler  :
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Mal� B�lg�ler   :
1- Bütçe Uygulama Sonuçları   :

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

2019 Yılı G�der Bütçes�

 

 

 

 

 

 

Faal�yetler
 

2019
 

Yılı Bütçe Tahm�n�
 

2019 Yılı Bütçe Gerçekleşme

Personel G�derler�
 

5.474.000,00 TL
 

6.105.370,53 TL

Sosyal Güvenl�k 
Kurumu G�derler� 826.000,00 TL

 
821.562,07 TL

Mal ve H�zmet Alımı 
G�derler� 16.868.006,85 TL  14.618.685,41 TL

Fa�z G�derler� 176.000,00 TL  42.983,17 TL

Car� Transferler 2.235.000,00 TL  1.308.896,03 TL

Sermaye G�derler� 23.677.718,60 TL  7.032.674,19 TL

Sermaye Transferler� 0,00 TL  0,00 TL

Yedek Ödenek
 

4.187.500,00 TL
 

4.179.000,00 TL

TOPLAM
 

54.194.225,45 TL
 

34.109.171,40 TL

 

 

 

 

Faal�yetler
 

2019
 

Yılı Bütçe Tahm�n�
 

2019
 

Yılı Bütçe Gerçekleşme
 

Verg� Gel�rler�
 

2.186.401,72 TL
 

175.570,47 TL
 

Teşebbüs ve Mülk�yet 
Gel�rler� 3.787.300,42 TL  220.180,16 TL  

Alınan Bağış ve Yardımlar 
ve Özel Gel�rler 4.855.454,92 TL  1.621.296,07 TL  

D�ğer Gel�rler 36.156.687,88 TL  25.487.297,85 TL  

Sermaye Gel�rler� 7.159.113,53 TL  4.130,75 TL  
Alacaklardan Tahs�lat 53.521,53 TL  0,00 TL  
TOPLAM

 48.044.000,00 TL
 

27.508.475,30
 

 
TL

 

2019 Yılı Gel�r Bütçes�
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 Tahakkuka Göre Tahs�lat Sonuçları
1) VERGİ GELİRLERİ : Toplam Tahakkuk  408.584,39 TL, 2019 Yılına devre eden Tahakkuk 

176.785,35 TL olup, toplam yılı tahs�latının Tahakkuka göre toplam %42,97 oranıyla 
175.484,89 TL tutarında gerçekleşt�ğ� tesp�t ed�lm�şt�r. 

2) TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ :  Toplam Tahakkuk 765.859,22 TL. 2019 Yılına 
dev�r eden tahakkuk tutarı 509.331,72 TL d�r. Mal ve H�zmet Satış Gel�r� % 98,81 oranında, 
K�ra Gel�r� %14,01 oranında ve D�ğer Teşebbüs Mülk�yet Gel�rler�n�n �se %20,22 oranında 
tahs�l ed�ld�ğ� tesp�t ed�lm�şt�r.

3) ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER : Bu gel�r �ç�n bütçe �le 
4.885.454,92 TL Gel�r tahm�n� yapılmış olup, 2019 yılı Tahakkuku 1.621.296,07 TL ve aynı 
tutarda %100 oranıyla tahs�lat gerçekleşt�ğ� gözlenm�şt�r.  

Beled�yen�n Toplam Alacakları :
1- Emlak Verg�s�      :    173.217,43 TL
2- Çevre Tem�zl�k Verg�s�     :       8.869,67 TL

4) DİĞER GELİRLER : Toplam Tahakkuk 25.562.356,63TL d�r. 2019 yılına 40.510,89 TL 
Tahakkuk devr� olmuştur. Gerçekleşme oranı %99.71 dır. Bu gel�r türünün �ç�nde en büyük 
kısmı 24.974.580,65 TL ve % 100 l�k tahs�lat oranıyla Merkez� İdare  Verg� Gel�rler�nden 
alınan paydır. 

3- K�ra Gel�rler�      :   501.142,29TL
4- D�ğer Gel�rler      :     76.665,82 TL
5- K�ş�lerden Alacaklar     :1.085.693,98 TL

     2020 YILINA DEVİR EDEN TOPLAM ALACAK  :1.845.589,19 TL

 31.12.2019 Tar�h� İt�bar�yle Banka Mevcudu:
 2020 YILINA DEVİR EDEN BANKA MEVCUDU  : 706.510,41 TL

2- Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar :  
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Bütçe G�derler� Gerçekleşme  Sonuçları

3- Mal ve H�zmet Alım G�derler� : Bütçe �le ver�len ödenek 16.868.006,85 TL 
Gerçekleşen G�der 14.618.685,41TL Gerçekleşme oranı %86,67 

2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI    :       350.085,22 TL

2- Sosyal Güvenl�k Kurumu Devlet P�r�m� G�der� : bütçe �le ver�len ödenek 
826.000,00 TL, Gerçekleşen g�der 821.562,07 TL Gerçekleşme Oranı %99,00

1- Personel G�der� : 2019 Bütçe �le ver�len ödenek 5.474.000,0027 TL,  
Gerçekleşen g�der 6.105.370,53TL, Gerçekleşme oranı %111,00 d�r.

31.12.2019 TARİHİ İTİBARİYLE TOPLAM BORÇLAR

1- MALİYE  (VADESİ GEÇMİŞ BORÇ)   :    1.084.550,46 TL

5- Car� Transferler : Bütçe �le ver�len ödenek  2.235.000,00 TL Gerçekleşen G�der  
1.308.896,03 TL Gerçekleşme oranı %58,56

2020 YILINA DEVİR EDEN TOPLAM BORÇ    :     4.263.280,61 TL

4- Fa�z G�derler� : : Bütçe �le ver�len ödenek  176.000,00 TL Gerçekleşen G�der  
42.983,17 TL Gerçekleşme oranı %30,18

6- Sermaye G�derler� : Bütçe �le ver�len ödenek  23.677.718,60 TL Gerçekleşen G�der  
7.032.674,19 TL Gerçekleşme oranı %29,70

3- İLLER BANKASI       :        144.856,33 TL

5- MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNE    :          37.619,28 TL
4- GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE     :     2.646.169,32 TL

Beled�yem�z�n 2019 yılı toplam Bütçe G�der� 29.930.171,40TL olarak 
gerçekleşm�şt�r.
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Beled�yem�z hesap �ş ve �şlemler�n� teft�ş eden Mahall� İdareler Baş kontrolörü Gaz� SERT 
tarafından tam�m ed�len 09.11.2015 Tar�h ve 31/39 Sayılı  Mal� Durum Raporundak� maddeler�n 
�şlemler�  2019 Yılında tamamen tamamlanmış olup, dosya �şlemden kaldırılmıştır.  

 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca Beled�yem�z�n denet�m� sonucunda düzenlenen 
“2018 yılı Sayıştay Denet�m Raporu”  �le tesp�t ed�len bulgularla �lg�l�  gerekl� düzeltmeler 
yapılarak  buna �l�şk�n Cevab� raporumuz 20.05.2019 tar�h ve 62425443-660-1945 sayılı 
yazımız ek�nde Sayıştay Başkanlığına sunulmuştur. Bu cevab� raporumuz üzer�ne Sayıştay'ın 
n�ha� raporu Kurumun 13.12.2019 Tar�h ve 36260761-130.01.04[130.01.04]-E.19009976 Sayılı 
yazıları ek�nde Beled�yem�z gönder�lm�ş olup bu rapor Beled�ye Mecl�s�n�n b�lg�s�ne 
sunulmuştur.

5393 Sayılı Beled�ye Kanunun 25. Maddes�  gereğ�nce ve Beled�ye Mecl�s�n�n 
02.01.2020 tar�h ve 2020/1 sayılı kararı �le bel�rlenen Mecl�s Denet�m Kom�syonu 
Beled�yem�z�n 2019 mal� yılına a�t gel�r ve g�derler� �le bunlara �l�şk�n hesap ve kayıt �şlemler�n�; 
5393 Sayılı Beled�ye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanunu, 2464 Sayılı 
Beled�ye Gel�rler� Kanunu,  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 
3194 Sayılı İmar Kanunu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, 237   Sayılı Taşıt Kanunu, 6183 
Sayılı Amme Alacakları Kanunu, 4749 Sayılı Kamu F�nansman ve Borç Yönet�m� Kanunu, 
1593 Sayılı Umum� Hıfzıssıhha Kanunu, 4811 Sayılı Verg� Barış Kanunu,213   Sayılı Verg� 
Usulü Kanunu, 193   Sayılı Gel�r Verg�s� Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 657   Sayılı Devlet 
Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık 
S�gortası Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanunu, 6111 Sayılı Kanun, 6360 
Sayılı Kanunu ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu �le bunlara bağlı Yönetmenl�kler  �le Bakanlık 
Genelgeler�ne �st�naden denetlem�ş olup, yasa ve mevzuatlara aykırı h�çb�r �şleme 
rastlanılmamıştır. 

3- Mal� Denet�m Sonuçları :

Performans B�lg�ler� :

1- Faal�yet ve Proje B�lg�ler� :

FAALİYET BİLGİLERİ
1- Tahs�lat Oranlarının Artırılması �ç�n borç tak�b� ve �cra tak�b� başlatılması
2-B �r�mler�n Koord�nel� Çalışmasını Sağlamak
3-T ahs�lat oranını hızlandırıcı tedb�rler almak
4-G el�r kayıplarını bel�rlemek

PROJE BİLGİLERİ
Gel�r-G�der Yönet�m�1- 
B�r�msel Alt Yapının Oluşturulması2- 
Beled�ye �mkânlarından faydalanarak beled�ye gel�rler�n� kontrol altına almak, Personelden en 3- 

    yüksek düzeyde ver�m elde etmek
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2- Performans Sonuçları Tablosu :

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı

Amaç

Hedef

Performans
Hedef �

BAŞKALE BELEDİYESİ

A.1. Gel�r-G�der Yönet�m�.

H.1.1.Gel�rler�n artırılması,  Gel�r anal�zler�n�n yapılması, �lg�l� b�r�mler�n
güçlend�r�lmes�-g�der anal�zler�n�n yapılması

P.1.1.1. Gel�rler�n artırılması,  Gel�r anal�zler�n�n yapılması, �lg�l� b�r�mler�n 
güçlend�r�lmes�-g�der anal�zler�n�n yapılması

Performans Göstergeler�(%)                                                                               2019

1.1.1.1. Beled�ye gel�r-g�der anal�zler�n�n yapılması 90

80

43

Açıklama:
 Gel�r G�der anal�z� yapılması

1.1.1.2.      B�r�mler�n oluşturulması

Açıklama:
Beled�ye çalışma b�r�mler�n�n oluşturulması

1.1.1.3.       Tahs�lât oranlarının arttırılması

Açıklama:
Tahsilâtı yapılamayan vergi kalemlerinin analizi, İcra B�r�m�n�n Akt�fleşt�r�lmes�, İcra ve Hukuk 
�şler�n�n b�rl�kte çalışma yöntemler�n� gel�şt�rmeler�
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı

Amaç

Hedef

Performans
Hedef �

BAŞKALE BELEDİYESİ

A.2. B�r�msel Alt Yapının Oluşturulması

H.2.1. Mal� H�zmetler Müdürlüğü Çalışmalarının Daha Hızlı Ve Ver�ml� Sonuçlandırılması

P.2.1.1. Mal� H�zmetler Müdürlüğü Çalışmalarının Daha Hızlı Ve Ver�ml� Sonuçlandırılması

Performans Göstergeler�(%)                                                                               2019

2.1.1.1. Personel eks�kl�ğ�n�n g�der�lmes� -

Açıklama:
Mal� h�zmetler b�r�m�nde çalıştırılmak üzere 1 Müdür Yardımcısı, 1 Gel�r Tahakkuk şefi, 1 Tahs�lat Şefi,
2 Veznec�, 4 Memur ve 1 Mal� H�zmetler uzmanına �ht�yaç duyulmaktadır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı

Amaç

Hedef

Performans
Hedef �

BAŞKALE BELEDİYESİ

A.3. Beled�ye �mkânlarından faydalanarak beled�ye gel�rler�n� kontrol altına almak, 
Personelden en yüksek düzeyde ver�m elde etmek

H.3.1. Potans�yel kadar gel�r toplayab�lmek

P.3.1.1. Potans�yel kadar gel�r toplayab�lmek

Performans Göstergeler�(%)                                                                               2019

3.1.1.1. Kaçakların bel�rlenmes� 40

Açıklama:
Tak�p ve kontrol s�stemler�m�z� gel�şt�rmek
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Faal�yetler  Kaynak İht�yacı 2019 (TL)
Bütçe  Bütçe Dışı  Toplam

1  
Tahs�lat Oranlarının Artırılması �ç�n borç tak�b� ve 
�cra tak�b� başlatılması  30.000,00  TL   -  30.000,00 TL

2  B�r�mler�n Koord�nel� Çalışmasını Sağlamak  -   -  -

3  Tahs�lat oranını hızlandırıcı tedb�rler almak  -  -  -

4
 Gel�r kayıplarını bel�rlemek  -  -  -

Genel Toplam 
 

30.000,00 TL
 

0,00 30.000,00 TL

Ekonom�k Kod 
 

Ödenek
 

01
 

Personel G�derler�
 

0,00

02
 

SGK Devlet Pr�m� G�derler�
 

0,00

03

 

Mal ve H�zmet Alım G�derler�

 

142.657,57

04

 

Fa�z G�derler�

 

176.000,00

05

 

Car� Transferler

                   

1.285.000,00

06

 

Sermaye G�derler�

  

36.330,31

07

 

Sermaye Transferler�

 

50.000,00

08

 

Borç verme

  

0,00

09

 

Yedek Ödenek

 

4.300.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İht�yacı

 

0,00

B
ü

tç
e

D
ış

ı
K

ay
n

ak

Döner Sermaye

 

0,00

D�ğer Yurt İç�

 

0,00

Yurt Dışı 

 

0,00

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İht�yacı

 

0,00

Toplam  Kaynak İht�yacı

 

5.989.987,88
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3-Performans Sonuçlarının Değerlend�r�lmes� :
PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

A.1. Gel�r-G�der Yönet�m�. 

 H.1.1.Gel�rler�n artırılması,  Gel�r anal�zler�n�n yapılması, �lg�l� b�r�mler�n güçlend�r�lmes�-
g�der anal�zler�n�n yapılması 

P.1.1.1.  Gel�rler�n artırılması,  Gel�r anal�zler�n�n yapılması, �lg�l� b�r�mler�n güçlend�r�lmes�-
g�der anal�zler�n�n yapılması 

Performans Göstergeler�(%) 
Gerçekleşme oranı Gel�r G�der anal�z� yapılması  %90 yüksek düzeyde gerçekleşm�şt�r. 
  

 1.1.1.2. B�r�mler�n oluşturulması  

 Beled�ye çalışma b�r�mler�n�n oluşturulması %80 yüksek düzeyde yapılmıştır. 
 
 
1.1.1.3. Tahs�lâtı yapılamayan verg� kalemler�n�n anal�z�, İcra B�r�m�n�n Akt�fleşt�r�lmes�, İcra ve 
Hukuk �şler�n�n b�rl�kte çalışma yöntemler�n� gel�şt�rmeler� % 40 düşük düzeyde yapılmıştır. 
Gel�şt�r�lmel� 
 
A.2. B�r�msel Alt Yapının Oluşturulması 

H.2.1. Mal� H�zmetler Müdürlüğü Çalışmalarının Daha Hızlı Ve Ver�ml� Sonuçlandırılması  

P.2.1.1.  Mal� H�zmetler Müdürlüğü Çalışmalarının Daha Hızlı Ve Ver�ml� Sonuçlandırılması  
 

Personel eks�kl�ğ�n�n g�der�lmes� Mal� h�zmetler b�r�m�nde çalıştırılmak üzere 1 Müdür Yardımcısı, 1 
Gel�r Tahakkuk şefi, 1 Tahs�lat Şefi,2 Veznec�, 4 Memur ve 1 Mal� H�zmetler uzmanına �ht�yaç 
duyulmaktadır. % 0 düşük düzeyde kalmış�r.  

A.3. Beled�ye �mkânlarından faydalanarak beled�ye gel�rler�n� kontrol altına almak, Personelden en 
yüksek düzeyde ver�m elde etmek 
H.3.1. Potans�yel kadar gel�r toplayab�lmek 

P.3.1.1. Potans�yel kadar gel�r toplayab�lmek 

Kaçakların bel�rlenmes� % 43 düşük düzeyde gerçekleşm�şt�r. 
 
Tak�p ve kontrol s�stemler�n�n gel�şt�r�lmes� gerekmekted�r. 
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Ø Tem�z b�r havaya ve doğal güzell�klere sah�p olması

Ø Beled�ye olarak gel�r�m�z ve yan kaynaklarımızın yeters�z olması

Ø Beled�ye �ç�nde personeller�n ve yönet�m�n b�rb�r�yle uyumlu olması ve �y� �let�ş�m 
kurması

4- Performans B�lg� S�stem�n�n Değerlend�r�lmes� :

Ø Beled�ye'n�n tüm halka eş�t yaklaşması

Ø Türk�ye- İran sınırında olması

Ø Halkın beled�yeye olan güven� ve beled�yes�n� sah�plenmes�

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

A)  Üstünlükler : 

Ø Şeffaf beled�yec�l�ğ�n olması

Kurumumuzda Performans B�lg� s�stem� Değerlend�r�lmes� S�stem� bulunmamaktadır.

 

Ø Beled�ye ve halk arasındak� güçlü �let�ş�m bağı bulunması

  
B) Zayıflıklar :

Ø  İsp�r�z Dağının etekler�ne kurulmuş olmasından kaynaklı yeryüzü şek�ller� dağlık ve 
engebel� olması ve buna bağlı olarak ulaşımın zor olması

Ø Olumsuz kış şartlarının varlığı ve karlı, donlu gün sayısının fazla olması

Ø Eğ�t�m kal�tes�n�n düşük olması

Ø  İşs�zl�k 

Ø Beled�ye bünyes�nde yeter�nce n�tel�kl� elemanın olmaması

Ø Sürekl� ve hızlı b�r şek�lde göç vermes�
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ÖNERİ VE TEDBİRLER :

Beled�yec�l�k konusunda �lçe halkının b�l�nçlend�r�lmes�, Beled�ye gel�r ve g�derler�n�n 
şeffaf b�r şek�lde kamu oyu �le paylaşılıp, halkın Beled�yeye karşı olan mal� 
yükümlülüğünü yer�ne get�r�lmes�nde daha duyarlı ve özver�l� olmasını sağlayacak 
tedb�rler�n alınması gerekmekted�r. 

Bu �darede, faal�yetler�n mal� yönet�m ve kontrol mevzuatı �le d�ğer mevzuata uygun 
olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde 
kullanılmasını tem�n etmek üzere �ç kontrol süreçler�n�n azam� ölçüde �şlet�ld�ğ�n�, �zlend�ğ�n� 
ve gerekl� tedb�rler�n alınması �ç�n düşünce ve öner�ler�m�n zamanında üst yönet�c�ye 
raporlandığını beyan eder�m. İdarem�z�n 2019 yılı Faal�yet Raporu'nun “Mal� B�lg�ler” 
bölümünde yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu tey�t eder�m. 31.12.2019

       Ahmet ALKAN
         Mal� H�zmetler Müdürü

Mal� H�zmetler b�r�m yönet�c�s� olarak yetk�m dah�l�nde ;

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİ BEYANI
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YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU

 Yazı İşler� Müdürlüğü kanunlarla ver�len yek�ler dah�l�nde, görev b�l�nc� �ç�nde çağdaş 
anlayışla Başkale Beled�yes�n�n Stratej�k planında öngörülen temel amaçlara uygun olarak 
faal�yetler�n� �fa etmekted�r.

Kamu Mal� yönet�m� ve kontrol s�stem�n�n etk�n b�r şek�lde �şlemes� ve gel�şt�r�lmes� 
Başta Beled�ye Başkanı olmak üzere yetk� ve sorumluluk b�l�nc�yle görev alan tüm 
çalışanlarımızın özver�l� çalışması ve desteğ� �le mümkün olacaktır. 

Necmett�n ŞAHİNOĞLU 
 Yazı İşler� Müdür V. 

M�syon ve V�zyon

Beled�yeye a�t Gelen G�den Evrak 
İşler� �le Beled�ye Mecl�s� ve 

Beled�ye Encümen� toplantılarını 
yasa, tüzük ve yönetmel�klere 

uygun şek�lde zamanında yaparak 
beled�ye kuruluş ve ün�teler� �le 

koord�nasyonu sağlamaktır

MİSYONUMUZ
VİZYONUMUZ

Her türlü �şlem�n yazılı ve 
yasal prosedüre uygun 
olduğu şeffaf b�r yerel 
yönet�me ulaşmaktır
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Yetk�,Görev ve Sorumluluklar

 

3- Gelen evrakın kayded�lmes�n� ve konularına göre evrak ve belgeler�n tasn�f ed�lmes� ve 
�lg�l�lere ulaştırılması �şlemler�n�n yapılmasını sağlamak,

9- Müdürlüklerden Beled�ye dışına g�den tüm yazı ve tebl�gat evraklarını z�mmet �le tesl�m 
almak, b�lg�sayar kaydını yaparak kuryelere z�mmet �le tesl�m etmek,

A- Yazı İşler� B�r�m�

Başkale Beled�ye Başkanlığı'nın amaçlan, prens�p ve pol�t�kaları �le bağlı bulunulan mevzuat ve 
Beled�ye Başkanı'nın bel�rleyeceğ� esaslar çerçeves�nde, Başkanlık Makamının em�r ve 
d�rekt�fler� doğrultusunda; Başkale Beled�ye's� Mecl�s�'n�n düzenl� çalışab�lmes� �ç�n gerekl� 
desteğ�n ver�lmes�nden ve mecl�s �şlemler�n�n yürütülmes�nden, kararların yazım ve onaylarının 
tak�b�nden, Beled�ye Mecl�s� üyeler�n�n özlük �şler�n�n yürütülmes�nden, gelen ve g�den 
evrakların kontrollü b�r şek�lde tesl�m alınması ve �lg�l� b�r�mlere gönder�lmes�nden, kuruma 
gelen ve kurumdan g�decek olan her türlü evrakın gerekl� �şlemler�n� yapmak ve b�r�mlerle 
koord�nel� çalışmaktan, Beled�ye Encümen�'n�n hızlı ve �sabetl� kararlar alab�lmes� �ç�n gerekl� 
desteğ� vermek ve Encümene sunulacak dosyaların gerekt�ğ� g�b� oluşturulmasının kontrolünden, 
Encümen kararlarının �lg�l� mevzuat ve yönetmel�kler çerçeves�nde alınmasını tak�p etmekten, 
Beled�ye'ye müracaat eden k�ş�ler�n evl�l�k ak�tler�n�n gerçekleşt�r�lmes�n�n sağlanmasından, 
kuruma gelen ve kurumdan g�decek olan evrakın her türlü �şlemler�n� yapmak ve �lg�l� 
müdürlüklerle koord�nel� çalışmaktan, sorumludur.

1- Kurum �ç� ve kurum dışı yazışmalarda ve evrak kayıtlarında standardların oluşturulması 
�şlemler�n�n yapılmasını sağlamak,

4- Beled�ye'n�n tüm b�r�mler�nden kurum dışına gönder�lecek evrakın �lg�l� yerlere bel�rl� b�r 
düzen �çer�s�nde gönder�lmes�n� sağlamak,

2- Beled�ye'ye gelen tüm evrak ve belgeler�n, postaların z�mmetle kontrollü tesl�m alınmasını 
sağlamak,

7- Yürürlüğe g�ren �lg�l� kanun, yönetmel�k, tüzük ve genelgeler�n tak�b�n� yaparak, 
yayınlanan belgeler�n �lg�l� b�r�mlere dağıtımını yapmak,

5- Beled�ye h�zmetler�nden yararlanmak �steyen vatandaşların d�lekçeler�ne havale alınarak, 
vatandaşın �ş�yle �l�şk�l� müdürlüğe yönlend�r�lerek �lg�l� müdürlüğe gönder�lmes�n� 
sağlamak,

8- Vatandaşın �stek, öner� ve ş�kâyetler�ne �l�şk�n d�lekçeler�n� kabul etmek, konularına göre 
�lg�l� b�r�mlere dağıtmak,

Beled�ye Başkanının veya görevlend�receğ� Başkan Yardımcısının gözet�m� ve denet�m� 
altında �lg�l� mer'� mevzuatta bel�rt�len görevler�n �fa ve �cra ed�lmes� bağlamında:

6- Beled�yeye gelen ve beled�yeden g�den tüm evrakın g�r�ş ve çıkışlarını kayıt altına almak,



68 2019

1- Beled�ye Mecl�s�'n�n çalışmaları �le �lg�l� tüm �ş ve �şlemler� tak�p etmek, Başkanın 
havales� �le b�r�mlerden gelen tekl�fler çerçeves�nde mecl�s gündem�n� hazırlamak, 
Mecl�s Üyeler�ne tebl�ğ ed�lmes�, Beled�ye Mecl�s�'n�n toplantılarının yapılab�lmes�, 
Beled�ye Mecl�s� toplantı tutanaklarını tutulması ve dökümünün yapılması, kararların 
yazılması, �lg�l� merc�ler�n onayına sunulması, alınan kararların ve karar özetler�n�n 
�lg�l� b�r�mlere ulaştırılması ve b�rer nüshalarının da arş�vlenmes� �şlemler�n�n 
yapılmasını, kontrol ve tak�p ed�lerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

2- Beled�ye Mecl�s üyeler�n�n ve encümen üyeler�n�n özlük �şler�n�n eks�ks�z olarak 
yapılmasını sağlamak,

3- )Beled�ye Encümen� çalışmaları �le �lg�l� tüm �ş ve �şlemler� tak�p etmek, Başkanlık 
makamınca Beled�ye Encümen�'ne sevk ed�len evrakı kaydetmek, Encümen gündem�n� 
hazırlamak, Beled�ye Encümen�'ne g�recek tüm evrakın önceden �ncelenmes�, yasal 
dayanakları �le b�rl�kte b�r rapor hal�ne get�r�lmes� ve Encümen'e sunulması, Kararların 
yazılması, Başkan'ın onayına sunulması, alınan kararların ve karar özetler�n�n �lg�l� 
b�r�mlere ulaştırılması ve b�rer nüshalarının da arş�vlenmes� �şlemler�n�n yapılmasını, 
kontrol ve tak�p ed�lerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

4- Beled�ye Encümen�'n�n akt�f ve ver�ml� çalışab�lmes� �ç�n gerekl� tüm �şlemler�n�n 
yapılmasını sağlamak,

B-  Mecl�s ve Encümen  İşler� 

İdareye İl�şk�n B�lg�ler

1-F�z�ksel Yapı :
    H�zmet Ver�len Oda Sayısı

SR NO ODA ADI  SAYISI 

1 Yazı İşler� Müdürlüğü 1 

2 Yazı İşler� Evrak Kayıt Serv�s�  1 

3 Evlend�rme Memurluğu 1 

4 Mecl�s Toplantı Salonu 1 
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2- Örgütsel  Yapı :

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI

BELEDİYE BAŞKANI

Beled�ye Mecl�s� Beled�ye Encümen�

Yazı İşler� Müdürü

Yazı İşler� Serv�s� - Mecl�s Kalem�
&

Beled�ye B�lg� S�tem� Proje Sorumlusu

Evrak Kayıt Serv�s� Evlend�rme Memurluğu
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3- B�lg� ve Teknoloj�k kaynaklar :

               B�lg�sayar Yapısı

SR NO BİLGİSAYARIN TÜRÜ  SAYISI 

1 Tümleş�k B�lg�sayar 3 ad. 

2 Laptop 1 ad. 

SR NO MAKİNE VE CİHAZLAR SAYISI 

1 Lazer Yazıcı  2 ad. 

2 Tarayıcı 2 ad. 

3 Fotokop� Mak�nes� 1 ad. 

4- Mak�ne ve C�hazlar
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5- Kullanılan Yazılım Programları

SR NO YAZILIM PROGRAMLARI 

1 e-Beled�ye B�lg� S�stem� (İç�şler� Bakanlığı) 

2 Karar Organları Modülü (İç�şler� Bakanlığı) 

3 Evlend�rme Modülü (İç�şler� Bakanlığı) 

4 EBYS Modülü (İç�şler� Bakanlığı) 

5 Doküman Yönet�m S�stem� (İç�şler� Bakanlığı) 

6- İnsan kaynakları :

    Personel Yapısı

SR NO UNVANI  GÖREVİ SAYISI 

1 Zabıta Am�r� 
Yazı İşler� Müdür V.  

Evlend�rme Memuru 
1 

2 Çözümley�c� 
e-Beled�ye B�lg� S�tem� Proje 

Sorumlusu ve 
Yazı İşler� - Mecl�s Kalem� 

1 

3 Da�m� İşç� Tem�zl�k ve Kat Görevl�s� 2 

4 Ş�rket Personel� Evrak Kayıt Görevl�s� 1 

5 Ş�rket Personel� Evrak Dağıtım Görevl�s� 1 

6 Ş�rket Personel� Evlend�rme Serv�s� Görevl�s� 1 

7 Ş�rket Personel� Santral Görevl�s� 1 

8 Ş�rket Personel� Tem�zl�k ve Kat Görevl�s� 1 
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7-Personel�n C�ns�yet Dağılımı

No: Personel Erkek Kadın Toplam 
1 Memur  1 0 1 
2 Kadrolu İşç� 2 0 2 
3 Sözleşmel�  1 0 1 
4 H�zmet Alımı  2 3 5 
 TOPLAM 6 3 9 
 

8-Sunulan H�zmetler
1- Yazı İşler� Müdürlüğü 5393 Sayılı Beled�yeler Kanunu'nun 48. Maddes� gereğ�nce Başkan 

Yardımcısı kanalı �le Beled�ye  Başkanına bağlı olarak çalışan b�r b�r�md�r.

11- 5393 Sayılı yasanın 33. Maddes�ne �st�naden Beled�ye Başkanı tarafından Encümen üyes� 
olarak görevlend�r�len Yazı İşler� Müdürü, mah�yet�nde çalışan elemanlar aracılığı �le 
encümen�n çalışma koşullarını ve karar alınmasını ve uygulanmasını sağlar.

2- Yazı İşler� Müdürlüğü, evrak akışının düzenlenmes� ve arş�vlenmes�, mecl�s ve encümen 
kararlarının alınması, n�kah  ak�tler�n�n yapılması  �ş ve �şlemler�n� geçerl� mevzuat 
hükümler�ne göre yürütmekle görevl�d�r.

4- Mecl�s toplantılarını süres� �çer�s�nde �lan ed�lmes�n� sağlar,

9- Karar Özetler�n� �lg�l� b�r�mlere ulaştırır.

5- Mecl�s toplantı tutanaklarını tutar,

12- Encümen kayıt defter�ne karar numarası vererek alınan kararları kayıt yapar.
13- İlg�l� onaylardan sonra karar suretler�n� tekl�fin geld�ğ� b�r�mlere ulaştırır.

10- Mecl�s kararları ve gündem�n� Beled�yen�n Web sayfasında yayınlatır.

14- Karar asıllarını sırasına göre dosyalar ve arş�vler.
15- Yazı İşler� Müdürlüğü Beled�yeye gelen tüm evrak ve belgeler�, postaları z�mmetle tesl�m 

alır.

6- Gündemdek� dosyaları toplar, toplantıları kayda alır,

8- İlg�l� merc�ler�n onayını aldıktan sonra karar asıllarını �lg�l� b�r�mlere �nt�kal�n� sağlar ve 
b�rer nüshasını arş�vler.

3- 5393 sayılı yasanın Beled�ye Mecl�s�ne yükled�ğ� sorumlulukların yer�ne get�r�lmes�nde 
koord�nasyon görev� yapar,

7- Mecl�s Kararlarının yazılımını sağlar,

17- Yazı İşler� Müdürlüğü 5393 sayılı yasa ve Meden� Kanunla Beled�ye Başkanına görev 
olarak ver�len resm� n�kah �şlemler�n� başkanın onayı �le görevlend�receğ� evlend�rme 
memuru aracılığı �le yapar. Evlend�rme memurluğu görev ve sorumluluk açısından bu 
yönetmel�k hükümler�ne uymak zorundadır.

16- Konularına göre evrak ve belgeler�n ayırımını ve kaydını yaparak �mza �şlemler�n� 
tamamladıktan sonra �lg�l� b�r�mlere z�mmetl� olarak ulaştırılmasını, aynı şek�lde tüm 
b�r�mlerden gelen evrakların da gerekl� yerlere sevk�yatını bel�rl� b�r düzen �çer�s�nde 
sağlar.
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Yapılan N�kah   : 337 Adet (T.C. Vatandaşı 336, Yabancı Uyruklu 1)

Yazı İşler� Müdürlüğü 2019 Faal�yet Raporu

Mecl�s Kararı    : 167 Adet
Encümen Kararı   : 39 Adet 

İptal Olan N�kah   : 1 Adet

Ver�len N�kah İz�n Belges�  : 23 Adet

Gelen Evrak    : 5.277 Adet

Mecl�s Olağan Toplantı Sayısı : 12 Adet

Mecl�s Toplantısı B�rleş�m�  : 62 Adet

G�den Evrak    :  4.788 Adet    

Ver�len A�le Cüzdanı   : 189 Adet

Mecl�s Olağanüstü Toplantı Sayısı : 1 Adet

Amaç ve Hedefler
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  

STRATEJİK AMAÇ 1.  Kurum İç� ve Kurum Dışı Düzen�n Kurulması. 

STRATEJİK HEDEF 1.1.  Başkanlık yönet�m�, beled�ye mecl�s�, encümenler ve 
müdürlüklerle �le �lg�l� yapıyı koord�ne etmek ve alınan kararları uygulamak. 

STRATEJİKHEDEF 1.2.  Örgüt Şeması ve Görev Tanımlarının Rev�zyonu. 

STRATEJİKHEDEF 1.3.  Yazışma Ağının Sağlanması.  

STRATEJİK AMAÇ  2. Düzenl� Arş�v�n Kurulması. 

STRATEJİKHEDEF 2.1 . Gereks�z b�lg� ve doküman artıklarının önüne geçmek. 

STRATEJİK AMAÇ  3.  Kurum İç� Mot�vasyonun Artırılması. 

STRATEJİKHEDEF  3.1.  Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımını Sağlamak. 
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Mal� B�lg�ler   :
Bütçe Uygulama Sonuçları   2019 Yılı G�der Bütçes�

Faal�yetler 2019 Yılı Bütçe Tahm�n� 2019 Yılı Bütçe Gerçekleşme  

Personel G�derler� 0,00 TL 0,00  TL  
Sosyal Güvenl�k 
Kurumu G�derler� 0,00 TL 0,00  TL  

Mal ve H�zmet Alımı 
G�derler� 38.730,98 TL 15.340,00  TL  

Fa�z G�derler� 0,00 TL 0,00  TL  
Car� Transferler 0,00 TL 0,00  TL  
Sermaye G�derler� 0,00 TL 0,00  TL  
Sermaye Transferler� 0,00 TL 0,00 TL  
Yedek Ödenek 0,00 TL 0,00 TL  

TOPLAM 38.730,98 TL 15.340,00  TL  
 

Performans Sonuçları Tablosu 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı

Amaç

Hedef

Performans
Hedef �

BAŞKALE BELEDİYESİ

A.1. Kurum İç� ve Kurum Dışı Düzen�n Kurulması

H.1.1. Başkanlık yönet�m�, beled�ye mecl�s�, encümenler ve müdürlüklerle �le �lg�l�
yapıyı koord�ne etmek ve alınan kararları uygulamak

P.1.1.1. Müdürlüklerden beled�ye mecl�s�nde ve encümenlerde görüşülüp, karara
bağlanmak üzere beled�ye başkanlığından havalel� olarak gönder�len dosyalarla
mecl�s ve encümen gündem�n� beled�ye başkanı adına hazırlayıp encümen ve
mecl�s üyeler�ne sunmak

Performans Göstergeler�(%)                                                                               2019

1.1.1.1. Hazırlanacak dosya sayısı 100

Açıklama:
Dosya hazırlamak
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı

Amaç

Hedef

Performans
Hedef �

BAŞKALE BELEDİYESİ

A.3. Kurum İç� ve Kurum Dışı Düzen�n Kurulması

H.3.1. Başkanlık yönet�m�, beled�ye mecl�s�, encümenler ve müdürlüklerle �le �lg�l� 
yapıyı koord�ne etmek ve alınan kararları uygulamak

P.3.1.1. Beled�ye mecl�s� ve encümen toplantılarına katılan başkan ve üyeler�ne her 
gün �ç�n ödenecek olan huzur hakkı puantajanı hazırlamak ve gereğ� �ç�n 
Personel Müdürlüğüne göndermek

Performans Göstergeler�(%)                                                                               2019

3.1.1.1. Puantaj hazırlama oranı 100

Açıklama:
Puantaj hazırlama oranı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı

Amaç

Hedef

Performans
Hedef �

BAŞKALE BELEDİYESİ

A.2. Kurum İç� ve Kurum Dışı Düzen�n Kurulması

H.2.1. Başkanlık yönet�m�, beled�ye mecl�s�, encümenler ve müdürlüklerle �le �lg�l�
yapıyı koord�ne etmek ve alınan kararları uygulamak

P.2.1.1. Mecl�s ve encümence alınan kararları Beled�ye Kanunu ve �lg�l� 
yönetmel�klere uygun olarak yazılmasını, arş�vlenmes�n� ve gereğ� �ç�n mülk� 
am�r�ne ve �lg�l� yerlere ulaşımını sağlamak

Performans Göstergeler�(%)                                                                               2019

2.1.1.1. Kararların düzenlenme oranı 100

Açıklama:
Kararların düzenlenme oranı
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı

Amaç

Hedef

Performans
Hedef �

BAŞKALE BELEDİYESİ

A.5. Kurum İç� ve Kurum Dışı Düzen�n Kurulması

H.5.1. Yazışma Ağının Sağlanması

P.5.1.1. Her yıl gelen tüm evrakları kayıt altına almak, dağıtımını yapmak ve 
konular hakkında başkan ve başkan yardımcılarını b�lg�lend�rmek

Performans Göstergeler�(%)                                                                               2019

5.1.1.1. Evrakları kayıt altına almak 100

Açıklama:
Her yıl beled�ye �ç� ve beled�ye dışına g�decek tüm evrakları kayıt altına alarak �lg�l� kurum, 
kuruluş ve şahıslara posta yoluyla ulaşımını sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı

Amaç

Hedef

Performans
Hedef �

BAŞKALE BELEDİYESİ

A.4. Kurum İç� ve Kurum Dışı Düzen�n Kurulması

H.4.1. Örgüt Şeması  ve Görev Tanımlarının Rev�zyonu

P.4.1.1. Örgüt şeması bel�rlenerek kurum �ç� müdürlükler ve alt b�r�m/ k�ş�
tanımlamaları yapılarak görev ve yetk�ler�n�n bel�rlenmes�

Performans Göstergeler�(%)                                                                               2019

4.1.1.1. Görev ve yetk�ler�n bel�rlenme oranı 100

Açıklama:
Görev tanımları yapılması
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Performans Göstergeler�(%)                                                                               2019

6.1.1.1. Kurum arş�v� oluşturmak, oluşturulacak kurum arş�v�ne 
b�r�mlerden kurum arş�v�nde saklamak üzere gönder�len
arş�vl�k malzemey� seneler�ne göre ayırtıp kabul etmek

100

Açıklama:
Kurum arş�v� oluşturmak, oluşturulacak kurum arş�v�ne b�r�mlerden kurum arş�v�nde
saklamak üzere gönder�len arş�vl�k malzemey� seneler�ne göre ayırtıp kabul etmek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı

Amaç

Hedef

Performans
Hedef �

BAŞKALE BELEDİYESİ

A.6. Kurum İç� ve Kurum Dışı Düzen�n Kurulması

H.6.1. Yazışma Ağının Sağlanması

P.6.1.1. Müdürlükler�n b�r�m arş�vler�n�n düzenlenmes� çalışmalarını koord�ne 
etmek ve bu konuda danışmanlık h�zmet� vermek, sonuçlarını değerlend�rmek.
 Kurum arş�v�ne gelen malzemelerden muhafazasına  lüzum kalmayanların 
ayıklanması �ç�n kom�syon oluşturmak ve �mha �şlemler�n� yürütmek,Ayıklama ve 
�mha �şlemler� net�ces�nde, kurum arş�v�nde saklamak üzere kalan malzemeler�n 
mevzuata göre  tasn�f etmek ve h�zmete sunmak

Performans Göstergeler�(%)                                                                               2019

6.1.1.1. Arş�v düzenleme oranı 100

Açıklama:
Arş�v� düzenlemek
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Faal�yetler Kaynak İht�yacı 2019 (TL)  
Bütçe  Bütçe Dışı  Toplam

1 Dosya hazırlamak -  -  -

2 Mecl�s ve encümence alınan kararlarını düzenlemek -  -  -

3 Huzur hakkı puantajanı hazırlamak -  -  -

4 Arş�v� düzenlemek -  -  -

-  -  -

Ekonom�k Kod  Ödenek

01 Personel G�derler� 0,00

02 SGK Devlet Pr�m� G�derler� 0,00

03 Mal ve H�zmet Alım G�derler� 38.730,98

04 Fa�z G�derler� 0,00

05 Car� Transferler 0,00

06 Sermaye G�derler� 0,00

07 Sermaye Transferler� 0,00

08 Borç verme 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İht�yacı 0,00

B
ü

tç
e

D
ış

ı
K

ay
n

ak

Döner Sermaye 0,00

D�ğer Yurt İç� 0,00

Yurt Dışı  0,00

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İht�yacı 0,00

Toplam  Kaynak İht�yacı 38.730,98 
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Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dah�l�nde;

Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım 
çerçeves�nde �ç kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n 
yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde 
süreç kontrolünün etk�n olarak uygulandığını b�ld�r�r�m.

Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m.

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında 
b�lg�m olmadığını beyan eder�m. 

 

Başkale Beled�ye Başkanlığı 07.02.2020 

 

 
Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç 
kontroller, �ç denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dah�l�ndek� hususlara 
dayanmaktadır. 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Necmett�n ŞAHİNOĞLU
Y       azı İşler� Müdür V.
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ZİYARET PROGRAMLARI

HASTANE ZİYARETLERİ
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ZİYARET PROGRAMLARI

ŞEHİT AİLELERİ ZİYARETLERİ
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ZİYARET PROGRAMLARI

YİBO ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN RESİM SERGİSİ AÇILIŞI
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MİSYONUMUZ
Halkımızın �ht�yaçları 

doğrultusunda sürdürüleb�l�r 
kentsel gel�ş�m �ç�n gerekl� 

fiz�k� çalışmaları 
gerçekleşt�rmek, katılımcı ve 

sosyal beled�yec�l�k 
anlayışıyla h�zmetler�m�z� 

sunmak.

VİZYONUMUZ
Halkımızın yaşam kal�tes�n� 

artırmak amacıyla 
h�zmetler�m�z�n üret�m ve 

sunumunda kal�te, 
ver�ml�l�k,etk�nl�k, sürekl� 

gel�ş�m gösteren, katılımcı ve 
paylaşımcı b�r anlayışla öncü 
ve örnek h�zmetler sunmak

Ø Yol kaplama faal�yet�
Ø Ham yol açma faal�yet�

Ø Tretuvar kaplama faal�yet�
Ø Yol ve tretuvar tam�rat faal�yet�
Ø H�zmet b�naları tam�rat faal�yet�

Ø Yağmur kanalı yapma ve açma faal�yet�

Ø Cadde düzenleme faal�yet�
Ø Hakked�ş faal�yet�

Ø Evrak kayıt ve arş�v faal�yet�

Ø Proje keş�f faal�yet�

Ø H�zmet araçları bakım ve onarım faal�yet�

Ø Yıkım faal�yet�

Ø Proje uygulama kontrollük faal�yet�

Ø H�zmet araçlarını yönlend�rme faal�yet�
Ø Büz ve kor�ge boru döşeme faal�yet�

Ø Kazı ruhsat faal�yet�

FAALİYET BİLGİLERİ
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İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
BAŞKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2019 YILI ARAÇ ENVANTERİ

N
O 

ARACIN MARKASI ARACIN CİNSİ RESMİ ARAÇ 
SAYISI 

AİT OLDUĞU 
MÜDÜRLÜK 

1) MİNİ HİDROMEK Kazıcı-Yükley�c� 1 Fen İşler� Müdürlüğü 
2) TOYOTA 4X4 PICK -UP Otomob�l 1 Fen İşler� Müdürlüğü 
3) FORD 4X4 PICK-UP Kamyonet 1 Fen İşler� Müdürlüğü 
4) MERCEDES BENS Kamyonet 2 Fen İşler� Müdürlüğü 
5) FORD CARGO  Kamyon 2 Fen İşler� Müdürlüğü 
6) JCB Yükley�c� 

Kazıyıcı 
1 Fen İşler� Müdürlüğü 

7) CATTERPILER 
GREYDER 

İş Mak�nası 1 Fen İşler� Müdürlüğü 

8) HIDROMEK Kazıyıcı 
Yükley�c� 

3 Fen İşler� Müdürlüğü 

9) LODER KOMATSO Yükley�c� 1 Fen İşler� Müdürlüğü 
 

GİDERLER BÜTÇE TAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ 
PERSONEL GİDERLERİ 0,00 TL 0,00 TL 
SGK DEVLET PİRİMLERİ 0,00 TL 0,00 TL 
MAL VE HİZMET ALIM 
GİDERLERİ 

5.655.164,58 TL 2.893.705,69 TL 

FAİZ GİDERLERİ 0,00 TL 0,00 TL 
CARİ TARNSFERLER 0,00 TL 0,00 TL 
SERMAYE GİDERLERİ 15.200.000,00 TL 6.253.662,71 TL 
YEDEK ÖDENEK 0,00 TL 0,00 TL 

TOPLAM 20.855.164,58 TL 9.147.368,40 TL 
 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE PERFORMANSI
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL LİSTESİ 
SR ADI SOYADI GÖREVİ 
1.  Kemal ÖZKARA Fen İşler� Müd.V.  
2.  Murat MİNAZ İnşaat Mühend�s� 
3.  Hülya ELTER İnşaat Mühend�s� 
4.  Seza� DUMAN M�mar 
5.  Faruk KARDAŞ İnşaat Tekn�ker� 
6.  Reş�t SARİHAN Garaj Am�r� 
7.  Sal�h EDEMEN Akar Yakıt Sorumlusu  
8.  Nazm� AŞKAN Şoför 
9.  Kaya SARİHAN Beden İşç�s� 
10.  Remz� ARIK Beden İşç�s� (Usta) 
11.  Sefer DURMAZ Beden İşç�s� (Usta) 
12.  Osman KARAARSLAN Elektr�k Ustası 
13.  Cayd�n DURMAZ Su Tes�satçısı  
14.  Nad�r KAYA  Kamyon Şoförü 
15.  Felemez GENÇBUĞA Kamyon Şoförü 
16.  Selam� SARİHAN Kamyon Şoförü 
17.  EmrullaH ABİ Operatör 
18.  Erol GÜNER Operatör 
19.  Mehmet Reş�t FİDAN Operatör 
20.  Nejdet SARİHAN Operatör 
21.  Sedat BEYAZ Operatör 
22.  B�şar ALP Garaj Bekç�s� 
23.  Ahmet SARİHAN Garaj Bekç�s� 
24.  Şev�ş YURTSEVEN Garaj Bekç�s� 
25.  Rıza ÇİVİ Garaj Bekç�s� 
26.  Hakan BURĞAZ Kaynak Ustası 
27.  Necat ÖZTUNÇ Araç Bakım Ustası 
28.  Ergün HARMAN Araç Bakım Ustası 
29.  Müslüğ ÇEVİK Şoför 
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2019 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
A-2019 YILINDA YAPILAN İHALELER
1 ) EKECEK - YUKARIKÜME –ÇALDIRAN MAHALLERİNDE PARKE TAŞI 
YAPIM İŞİ ( TAMAMLANDI ) 

İHALE TARİHİ : 22.03.2019 
İHALE BEDELİ : 820.000 TL
      
    Çaldıran ,Ekecek ve Yukarıküme mahalleler�nde mahalle �ç� parke taşı döşemes� yapıldı. 
Toplam 18.000 m² k�l�tl� parke taşı , 7000 m² bordür ve 160 m oluk kullanıldı.
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2-BAŞKALE MERKEZ KALDIRIMLARIN DÜZENLEME İŞİ (DEVAM ETMEKTE ) 
İHALE TARİHİ : 19.08.2019

  
      Başkale merkez caddelerde kaldırım düzenleme �ş� devam etmekted�r. 7000 m² bazalt taş 
döşeme �ş� 3200 metre bordür döşeme �ş� yapılmaktadır. Ayrıca ağaçlandırma, çöp kovaları 
dekorat�f saksılar ve ışıklandırma bulunmaktadır.

İHALE BEDELİ: 1.297.000 TL
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3 )BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İNŞAAT  MALZEMESİ  
ALIM İŞİ(DEVAM ETMEKTE )
İHALE TARİHİ : 24.09.2019 
İHALE BEDELİ : 210.750 TL
   
        Fen �şler� ve d�ğer beled�ye b�r�mler�n�n h�zmet�nde kullanılmak üzere 67 kalem       
malzeme alım �ş� yapıldı. Beton boru , körüğe boru, b�ms , ç�mento, kalek�m , eld�ven , kar 
küreğ� vb  malzemeler �çermekted�r. Malzemeler�n %90'ı tesl�m alındı.

2018' DE İHALESİ YAPILMIŞ VE 2019 DA TAMAMLANMIŞ İŞLER

1)BAŞKALE BELEDİYESİ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU YAPIM İŞİ

İHALE BEDELİ : 3.952,000 TL  
İHALE TARİHİ : 17.04.2018

    Başkale Beled�yes� Yarı Ol�mp�k Yüzme Havuzu Yapım İş� �hales�  2018 yılında yapılmış olup 
2019 da tamamlanmış ve geç�c� kabulü yapılmıştır.
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2) BIRİFKAN  MAHALLESİ SOSYAL DONATI YAPIM İŞİ
İHALE TARİHİ : 26.07.2018
İHALE BEDELİ : 142.000 TL 
 
Bır�fkan sosyal donatı �hales� 2018 yılında yapılmış olup 2019 da tamamlanmıştır.
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3 ) HASANBEY MAHALLESİ YUNUSEMRE SOKAK VE YUKARIDARICA 
MAHALLELERİ SOSYAL DONATI YAPIM İŞİ

İHALE TARİHİ : 15.02.2019 
İHALE BEDELİ : 330.000 TL

    Hasanbey  Mahalles�,Yunusemre Sokak ve Yukarıdarıca Mahalleler�  sosyal donatı yapım �ş� 
�hales� 2018 yılında yapılmış. Yapımı 2019 da tamamlanmış geç�c� kabuller� yapılmıştır.
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YAPILAN İŞLER

  1)METRUK BİNA YIKIMI 
Başta merkez mahalleler olmak üzere metruk ve atıl durumda olan yapılar yıkılıyor.        
D�lekçe �le Başvuru sonucu 42 adet metruk yapı yıkıldı.
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2)BÜZ BORU ( BETON BORU ) DÖŞEME İŞİ 
Muhtel�f  Mahalelerde su geç�ş güzergahlarına , hane g�r�şler�ne ve stab�l�ze yapılacak yollarda 
kullanılan merkez mahalle ve köylerde 780 metre büz ( beton boru) döşend� .
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3)STABİLİZE MALZEME SERİM İŞİ 
Büz boru döşeme �s� tamamlanan ve ulaşım konusunda sorunlu olan mahallelerde stab�l�ze malzeme
 ser�m �şlem� yapıldı. Yaklaşık 15 km stab�l�ze yol çalışması yapıldı.
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  Tepebaşı mahalles�nde can güvenl�ğ� tehd�t eden alanlarda 250 m3 taş duvar yapım �ş� 
tamamlandı. Başkale Merkezde 1500  m² parke taşı onarımı yapıldı.

4)TAŞ DUVAR YAPIM VE PARKE TAŞI ONARIM İŞİ
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ü18 Adet Araç kapas�tes�ne sah�p bunların 6 tanes� ısıtmalı Garaj b�nasının 2 bölümünde 2 adet 
10 tonluk su deposu mevcuttur. Araç yıkama kazan da�res�nden oluşan b�namız toplamda 
1256 metre karel�k alana yapı �nşaatı kurulmuştur.

Beled�ye Garajı
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s 
ed�lm�ş kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve 
yetk� alanım çerçeves�nde �ç kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n 
�şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama 
b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n olarak uygulandığını b�ld�r�r�m.

Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç 
kontroller, �ç denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dah�l�ndek� hususlara 
dayanmaktadır. 

Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m.
 

Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dah�l�nde;

 

 
Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında 
b�lg�m olmadığını beyan eder�m. 

Kemal ÖZKARA
F      en İşler� Müdür V.
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BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz bu b�l�nç �le son derece hızlı ve çözümü hedef b�len b�r anlayışla Beled�yem�z�n 
tekn�k alt yapısını Beled�ye personel�m�ze en ver�ml� b�ç�mde kullanab�leceğ� b�r yapıya 
kavuşturmaya çalışmaktadır.

                                                                                                                                Sa�m DEĞER

Müdürlüğümüz b�r h�zmet b�r�m� olarak Beled�yem�zdek� �dar� �şler�n kes�nt�s�z ve kal�tel� 
yürütülmes�n� sağlamak amacıyla; teknoloj�k altyapımızı kes�nt�s�z olarak çalışır vaz�yette tutmak 
ve tüm b�r�mlere b�lg� teknoloj�ler� �le �lg�l� tekn�k destek vermey� görev b�l�r. 

B�lg� İşlem Müdürlüğüne a�t personel durumu, görev, yetk� ve sorumlulukları, fiz�ksel ve 
teknoloj�k altyapı ve 2019 yılı �çer�s�nde gerçekleşt�r�len faal�yetlere �l�şk�n b�lg�ler 
sunulmaktadır.

                                                                                                               B�lg� İşlem  Müdür  V.

B�lg� İşlem Müdürlüğü olarak her geçen gün gel�şmekte olan b�lg� teknoloj�ler�n�n 
Kurumumuzdak� uygulama alanlarını bel�rlemey�, bel�rlenen bu �ht�yaçları kal�tel� ve ekonom�k 
olarak tes�s etmey� hedeflem�şt�r. 

BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU

M�syon ve V�zyon

Beled�yem�z' de İht�yaç duyulan 
yazılım, donanım ve d�ğer h�zmetler 
konusundak� gereks�n�mler� gel�şm�ş 
teknoloj�y� yakından tak�p ederek 
kullanmak, Beled�yem�z b�r�mler�n�n 
�ş ve �şley�şler� gerçekleşt�rme 
çalışmalarına tam ve eks�ks�z katkı 
sağlayarak gerekl� donanım ve 
b�lg�y� oluşturmaktır.

Beled�yem�z var olan b�lg� 
�şlem, yazılım ve donanım 
s�stemler� �le �lg�l� alt 
yapısını en ver�ml� şek�lde 
çalışır halde tutmak.

MİSYONUMUZ
VİZYONUMUZ
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Yetk�, Görev ve Sorumluluklar 

2- Başkanlık ve bağlı b�r�mler�n�n haberleşme ve her nev� elektron�k s�stemler�n�n tem�n, 
tes�s, bakım ve onarımlarına �l�şk�n Başkanlıkça bel�rlenen �lkelere paralel olarak 
düzenlemeler yapmak, gerekl� görülen hallerde bakım ve onarım �şler�n� yapmak veya 
yaptırmak,

13- Beled�yen�n d�ğer b�r�mler�n�n b�lg�sayarla yürütülen h�zmetler�ne destek olmak ve bu 
konularda �şb�rl�ğ� yapmak,

6-  Gel�şen b�l�ş�m teknoloj�s�n� �zlemek ve bunların Beled�ye bünyes�ne aktarımını 
konusunda görüş ve öner�lerde bulunmak,

7- Projeler� gel�şt�rmek, projeler� �şletmek, denetlemek ve d�ğer b�r�mlerce yapılacak 
projelere yardımcı olmak ve koord�nasyonu sağlamak,

1- B�lg� �şlem projeler� �le �lg�l� olarak Beled�ye b�r�mler� arasında koord�nasyon ve �şb�rl�ğ� 
esaslarını bel�rlemek,

4- Beled�ye görev alanına g�ren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, s�stemler arası 
çevr�m�ç� ve çevr�mdışı ver� akışını ve koord�nasyonunu sağlamak,

10- Ver� güvenl�ğ� pol�t�kalarının uygulanmasını �zlemek, ölçmek ve denetlemek,
11- Üst Yönet�c�n�n vereceğ� d�ğer görevler� yapmaktır.

15- Vatandaş odaklı b�lg� �şlem s�stemler�n� yürütmek, gerekl� �rt�batı sağlamak.

17- Beled�yem�z�n tüm b�r�mler�n� b�lg�sayar teknoloj�s�nden faydalandırmak, İş ver�m�n� 
artırmak, zaman kaybını azaltmak, daha etk�n ve uygun planlamanın yapılmasını tem�n 
etmek.

3- B�l�ş�m teknoloj�s�ndek� gel�şmelere uygun olarak elektron�k b�lg�, belge ve �ş akışı 
düzen�n� kurmak, buna yönel�k yazılımları sağlamak,

5- İnsan Kaynakları Müdürlüğü �le �şb�rl�ğ� yaparak b�r�mlerde b�lg�sayar kullanacak 
personel �le uygulayıcılarının eğ�t�m�n� sağlamak,

8- İnternet üzer�nden b�lg� paylaşımı, b�lg� toplama, yayınlama ve e-posta v.b. �ş ve �şlemler� 
�ç�n gerekl� her türlü çalışmayı yapmak ve uygulamak,

12- Beled�yen�n B�lg� İşlem envanter�n� yapmak, b�lg� �şlem s�stem�n�n tes�s, tech�zat ve 
malzeme �ht�yacını bel�rlemek, �ht�yaca göre öner�ler hazırlamak,

14- Beled�yem�z�n b�lg� �şlem müdürlüğü ve d�ğer b�r�mlere alınacak teçh�zat ve programların 
alınmasında gerekl� �ncelemey� yapmak, ekonom�k ve aynı zamanda ver�ml� olanlarını 
terc�h etmek, alındığı firmalarla �rt�bata geç�p gerekl� serv�s formlarını kayıt altında 
tutmak ve onaya sunmak.

9- Beled�yen�n ver� ve b�lg�ler�n�n güvenl�ğ�n� sağlamak, ver� güvenl�ğ� pol�t�kaları 
oluşturmak, gel�şt�rmek ve Beled�ye çalışanlarına bunları duyurmak,

16- Başka kurumlarla olan b�lg� �şlem �l�şk�ler�n� yürütmek, kontrol altında tutmak.

18- B�lg�İşlem Müdürlüğünün stratej�k planlama h�zmetler�n�n yapılmasını ve yürütülmes�n� 
sağlamak.

19- Beled�yen�n merkeze uzak b�r�mler�ndek� �nternet abonel�ğ� �ç�n gerekl� g�r�ş�mler� 
yapmak, malzemeler� tem�n ett�rmek.

20- Uzak b�r�mlerdek� b�lg�sayar s�stemler�n�n kullanılır durumda olmalarını sağlamak.
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İdareye İl�şk�n B�lg�ler 
1-F�z�ksel Yapı :
    H�zmet Ver�len Oda Sayısı

SR NO ODA ADI SAYISI 

1 B�lg� İşlem Müdürlüğü 1 

2 B�lg� İşlem ve Bordro Serv�s� 1 

3 Basın Serv�s� 1 

2-Örgütsel  Yapı :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI

BELEDİYE BAŞKANI

BAŞKAN YRD.

B�lg� İşlem Müdür V.

B�lg� İşlem Personel�  
e- Beled�ye Proje  Sorumlusu

      Basın Serv�s�
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3-B�lg� ve Teknoloj�k kaynaklar :

												Bilgisayar	Yapısı

SR NO BİLGİSAYARIN TÜRÜ  SAYISI 

1 Ana Server 1 ad. 

2 Tümleş�k B�lg�sayar 3 ad. 

3 D�züstü B�lg�sayar 1 ad. 

SR NO MAKİNE VE CİHAZLAR SAYISI 

1 Lazer Yazıcı  3 ad. 

2 Tarayıcı 1 ad. 

3 Fotokop� Mak�nes� 1 ad. 

4 Fax C�hazı 1 ad. 

5 Fotoğraf Mak�nes� 2 ad. 

Makine	ve	Cihazlar
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Kullanılan	Yazılım	Programları

SR NO YAZILIM PROGRAMLARI 

1 e-Beled�ye B�lg� S�stem� (İç�şler� Bakanlığı) 

2 Muhasebe Programı (Eşkom Yazılımı)  

3 Bütçe Programı (Eşkom Yazılımı)  

4 TMY Programı (Eşkom Yazılımı)  

5 Gel�r Programı (Tahakkuk-Tahs�lat Eşkom Yazılımı)  

4-İnsan kaynakları :

Personel	Yapısı

SR NO UNVANI  GÖREVİ SAYISI 

1 B�lg� İşlem Müd. V.  Ekonom�st 1 

2 Da�m� İşç� 

B�lg� İşlem Personel� e-

Beled�ye Proje 

Sorumlusu 

1 

3 Ş�rket Personel� Basın Görevl�s� 2 
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Personelin	Cinsiyet	Dağılımı

No: Personel Erkek Kadın Toplam 
1 Memur  0 0 0 
2 Kadrolu İşç� 1 0 1 
3 Sözleşmel�  1 0 1 
4 H�zmet Alımı  2 0 2 
 TOPLAM 4 0 4 
 

5-Sunulan H�zmetler :
1-   Beled�yem�z otomasyon s�stem�
2-   B�r�mler arası b�lg� akışı ve yetk�lend�rmeler
3-   B�l�ş�m İht�yaçlarının tesp�t� ve çözümü
4-   Adres kayıt s�stem� (AKS) Mekansal adres kayıt s�stem� (MAKS)
5-   İlçe Mahalle ve sokaklarının �s�m ve levhalarının düzenlenmes�
6-   B�llboard Reklam panoları organ�ze etmek  
7-   Beled�ye Web S�tes�n�  tak�p etmek, düzenlemek ve halka Web s�te üzer�nde h�zmet sunmak 
     (Borç sorgulama) vb.
8-   Teknoloj�k yen�l�kler� tak�p ederek Yazılım gel�şt�rme çalışmaları yürütmek,
9-    Tüm b�r�mlere gerekl� sunumlar b�lg� ve tekn�k desteğ� sağlamak 
10-  Beled�ye Faal�yetler�n�n Web sayfa, Sosyal medya yoluyla kamuoyuna duyurulması 

6- Yönet�m ve İç Kontrol S�stem� :
Beled�yem�zde,  faal�yetler 5393 sayılı Beled�ye Kanunu 5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve 

Kontrol Kanunu mevzuatı �le d�ğer �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde yapılmaktadır. Bu 
mevzuatlar kapsamında �ç kontrol eylem planı hazırlanmış olup, plan dah�l�nde gerekl� faal�yetler 
yürütülmekted�r. 
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GENEL BİLGİLER

İdaren�n Amaç ve Hedefler� :

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLERİ VE BİLGİ İŞLEM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

STRATEJİK AMAÇ 1.  Beled�ye-Vatandaş arasında �let�ş�m�n güçlend�r�lmes�n� 
sağlamaktır. 

STRATEJİKHEDEF  1.1.  Katılımcı Yönet�m 

STRATEJİKHEDEF  1.2.  B�lg�lend�rme 

STRATEJİKHEDEF 1.3.  Düzenl� B�lg� Akışının Sağlanması �le beled�ye faal�yetler�ne 
katılım sağlanması ve kadronun güçlend�r�lmes� 

 

Temel Pol�t�k ve Öncel�kler  :

Beled�yem�z ağ altyapısının kararlı ve teknoloj�k gel�şmelere göre uygun mal�yetl� 
çözümlerle gel�şt�r�lmes�, kullanıcıların �ntranet ve �nternet er�ş�m kal�tes�n�n daha da 
�y�leşt�r�lmes�, altyapı düzey�nde serv�s çeş�tl�l�ğ�n�n arttırılması, Beled�yem�z tarafından 
sunulan b�lg� serv�sler�n�n �y�leşt�r�lmes�, zeng�nleşt�r�lmes�, kal�te ve çeş�tl�l�ğ�n�n arttırılması, 
Beled�yem�zde l�sanslı yazılım kullanılmasına yönel�k çalışmaların tamamlanması, 
Müdürlüğümüz tarafından kullanıcılara ver�len eğ�t�m ve destek kal�tes�n�n yükselt�lmes�, 
bel�rlenen stratej�k hedeflere ulaşab�lmek �ç�n B�lg� İşlem Müdürlüğü personel�n�n sayı ve 
kal�te yönünden gel�şt�r�lmes�, malzeme tak�b� ve planlamasının, s�stem dokümantasyonunun 
daha etk�n olarak yapılması  öncel�klend�r�leb�l�r.   
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FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Mal� B�lg�ler   :

      1-Bütçe Uygulama Sonuçları   : 

2019 Yılı G�der Bütçes�
Faal�yetler 2019 Yılı Bütçe Tahm�n� 2019 Yılı Bütçe Gerçekleşme  

Personel G�derler� 00,0 TL 00,0 TL  
Sosyal Güvenl�k 
Kurumu G�derler� 00,0 TL 00,0 TL  

Mal ve H�zmet Alımı 
G�derler� 00,0 TL 00,0 TL  

Fa�z G�derler� 00,0 TL 00,0 TL  
Car� Transferler 00,0 TL  00,0 TL  
Sermaye G�derler� 333.853,00 TL 43.070,00 TL  
Sermaye Transferler� 0,00 TL 0,00 TL  
Yedek Ödenek 00,0 TL 00,0 TL  
TOPLAM 333.853,00 TL 43.070,00 TL  

 

2-Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar : 

Bütçe G�derler� 

     Gerçekleşen G�der  43.070,00 TL  

1 - Sermaye G�derler� :  Bütçe �le ver�len ödenek  333.853,00 TL
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2- Anket düzenlenmes�

FAALİYET BİLGİLERİ
1- Kent�n sorunlarının ele alındığı toplantılar düzenlenmes�

3- Kamuoyunu reklam, �lan ve elektron�k ortamda b�lg�lend�rme

1-  Beled�ye-Vatandaş Arasında İlet�ş�m�n güçlend�r�lmes�n� sağlamak
PROJE BİLGİLERİ

2- Katılımcı Yönet�m

5- Beled�ye-Vatandaş Arasında İlet�ş�m�n güçlend�r�lmes�n� sağlamak
6- Beled�ye faal�yetler�n�n haber yoluyla kamuoyuna duyurulması

3-  Beled�ye-Vatandaş Arasında İlet�ş�m�n güçlend�r�lmes�n� sağlama
4- Anket yapılma oranı

Performans B�lg�ler� :
1-Faal�yet ve Proje B�lg�ler� :
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2- Performans Sonuçları Tablosu : 

BİLGİ İŞLEM BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  

İdare Adı  BAŞKALE BELEDİYESİ 

 Amaç A.1. Beled�ye-Vatandaş Arasında İlet�ş�m�n güçlend�r�lmes�n� sağlamak 
 
 

Hedef  H.1.1. Katılımcı Yönet�m  

 Performans 
Hedefi 

P.1.1.1.
 

Mahalle evler� ve Kent Mecl�s�nde kent�n sorunlarının bel�rl� 
per�yotlarla ele alınması

  
Performans Göstergeler (%)   2019 

 
1.1.1.1. Kent�n sorunlarının ele alındığı toplantı 

oranı   50 

 Açıklama: Kent�n sorunlarının ele alındığı toplantılar düzenlenmes�  

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  

İdare Adı  BAŞKALE BELEDİYESİ 

 
Amaç A.2. Beled�ye-Vatandaş Arasında İlet�ş�m�n güçlend�r�lmes�n� sağlamak   

Hedef  H.2.1. Katılımcı Yönet�m  

 Performans 
Hedefi P.2.1.1.

 
Eğ�l�m yoklamaları (H�zmet Memnun�yet anketler�n�n) her yıl yapılması

  
  

Performans Göstergeler    2019  

2.1.1.1. Anket yapılma oranı 
  

50 
 Açıklama:   

Anket düzenlenmes� 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  

İdare Adı  BAŞKALE BELEDİYESİ 

Amaç 
 

Hedef  

 Performans 
Hedefi  

  
Performans Göstergeler (%)   2019 

 

    

A.3. Beled�ye-Vatandaş Arasında İlet�ş�m�n güçlend�r�lmes�n� sağlamak 

 H.3.1. B�lg�lend�rme 

P.3.1.1.  Eğ�l�m yoklamaları (H�zmet Memnun�yet anketler�n�n) her yıl yapılması   

Beled�ye faal�yetler�n�n haber yoluyla 
kamuoyuna duyurulması 100 

Açıklama:  Kamuoyunu reklam, �lan ve elektron�k ortamda b�lg�lend�rme 

3.1.1.1. 

Faal�yetler  Kaynak İht�yacı 2019  (TL)  
Bütçe  Bütçe Dışı  Toplam

Kent�n sorunlarının ele alındığı toplantılar 
düzenlenmes�  -   -  -

Anket düzenlenmes�  -   -  -
Kamuoyunu reklam, �lan ve elektron�k ortamda 
b�lg�lend�rme  
 

-   -  -

Genel Toplam  
 0,00  0,00  0,00
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Ekonom�k Kod  Ödenek  

01 Personel G�derler� 0,00  

02 SGK Devlet Pr�m� G�derler� 0,00  

03 Mal ve H�zmet Alım G�derler�  
04 Fa�z G�derler� 0,00   

05 Car� Transferler 0,00  

06 Sermaye G�derler� 333.853,00  

07 Sermaye Transferler�  0,00  

08 Borç verme  0,00  

Toplam Bütçe Kaynak İht�yacı 333.853,00  

B
üt

çe
D

ış
ı

K
ay

na
k Döner Sermaye 0,00   

D�ğer Yurt İç� 0,00   

Yurt Dışı  0,00   

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İht�yacı 0,00  

Toplam  Kaynak İht�yacı 333.853,00  
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3-Performans Sonuçlarının Değerlend�r�lmes� 
PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ   

Performans Göstergeler�(%) olarak bel�rt�lm�şt�r.  

A.1. Beled�ye-Vatandaş Arasında İlet�ş�m�n güçlend�r�lmes�n� sağlamak 

 H.1.1. Katılımcı Yönet�m 

P.1.1.1.  Mahalle evler� ve Kent Mecl�s�nde kent�n sorunlarının bel�rl� per�yotlarla ele alınması  

Kent�n sorunlarının ele alındığı toplantı oranı % 50 orta düzeyde gerçekleşm�şt�r. 
 A.2. Beled�ye-Vatandaş Arasında İlet�ş�m�n güçlend�r�lmes�n�  

H.2.1. Katılımcı Yönet�m 
P.2.1.1.  Eğ�l�m yoklamaları (H�zmet Memnun�yet anketler�n�n) her yıl yapılması 
Anket yapılma oranı % 50 orta düzeyde gerçekleşm�şt�r. 

A.3. Beled�ye-Vatandaş Arasında İlet�ş�m�n güçlend�r�lmes�n� sağlamak 

  H.3.1. B�lg�lend�rme 

P.3.1.1.  Eğ�l�m yoklamaları (H�zmet Memnun�yet anketler�n�n) her yıl yapılması 
Beled�ye faal�yetler�n�n haber yoluyla kamuoyuna duyurulması %100 Yüksek orana 
gerçekleşm�şt�r.  

4-Performans B�lg� S�stem�n�n Değerlend�r�lmes� :
Kurumumuzda Performans B�lg� s�stem� Değerlend�rme S�stem� bulunmamaktadır.

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Üstünlükler : 

2- Uzak b�r�mler�m�zle network bağlantıların F/Q  altyapı �le bağlantı sağlanıyor

4- Yazışmaların B�lg�sayar ortamında yapılması, (EBYS) 

8- Araç Tak�p s�stem�n�n uygulanması

5- Vatandaşların d�lekçeler�n�n ver�lme noktalarının arttırılması, d�lekçeler�n �nternet

3- Beled�ye otomasyonu çalışmalarının gel�şt�r�lmes�, 

7- E-�mzanın kullanılması

1- B�lg�sayar ve çevre b�r�mler�nde standartlaşmaya g�d�lmes� ve günümüz

9- Kurumsal dosya paylaşımı altyapısı

 üzer�nden   tak�p ed�leb�lmes� (EBYS)
6- Otomasyon s�stem�m�zde otomat�k SMS b�lg�lend�rme s�stem�n�n varlığı

 teknoloj�ler�ne uygun olması,

 olması,

10- S�stem güvenl�ğ� altyapısı  
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Zayıflıklar :

ØYeterl� sayıda tekn�k personel�n olmaması

ØEğ�t�m kal�tes�n�n düşük olması

ØMüdürlüğümüz bünyes�nde yeter�nce n�tel�kl� elemanın olmaması

ØAlt yapıda yaşanan sıkıntılar

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m.

Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s 
ed�lm�ş kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� 
alanım çerçeves�nde �ç kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n 
�şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama 
b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n olarak uygulandığını b�ld�r�r�m. 

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus 
hakkında b�lg�m olmadığını beyan eder�m. (21.02.2020) 

 Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç 
kontroller, �ç denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dah�l�ndek� hususlara  
dayanmaktadır. 

 
Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dah�l�nde;

Sa�m DEĞER
B�lg� İşlem Müdür V.
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DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU
SUNUŞ:

Destek H�zmetler� Müdürlüğümüzün 2019 yılı genel b�lg�ler�, amaç, hedef ve 
faal�yetler�ne �l�şk�n rapor el�m�zdek� ver�ler�n ön yargısız ve tarafsız b�r tarzda 
değerlend�r�lmes�yle hesap ver�leb�l�rl�k ve sadel�k �lkeler� doğrultusunda, eks�ks�z ve tüm 
faal�yet sonuçlarına açıklama get�reb�lecek tarzda hazırlanarak aşağıda sunulmuştur.     

Hakan BURÇİN               
Destek H�zmetler� Müdür V.          

GENEL BİLGİLER

MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ

Tüm paydaşlarımıza; kal�tel�, şeffaf, ver�ml� ve etk�n beled�yec�l�k 
h�zmetler�n�, katılımcı b�r yerel yönet�m anlayışı �le sunarak;Başkale'n�n 

ekonom�k ve sosyal refah sev�yes�n� yükseltmekt�r. Sah�p olduğu tab��, 
kültürel, toplumsal zeng�nl�kler� gelecek kuşaklara aktaracak şek�lde 

sürekl� gel�ş�m�,Kaynaklarından azam� düzeyde fayda sağlamayı,H�zmet 
sunumunda ad�l ve şeffaf olmayı, Paydaş odaklı yönet�m�,Mükemmel� 

hedefleyen müess�r ve n�tel�kl� beled�yec�l�ğ�, m�syon ed�nm�şt�r.

Beled�ye b�r�mler�n�n mak�ne bakım, onarım, �kmal ve destek 
�ht�yaçlarını karşılamak,kırtas�ye-su g�derler�, tem�zl�k malzemeler�-

yakacak, akaryakıt-elektr�k, tüm haberleşme g�derler�, taşıt k�ralama, �ş 
mak�nes� k�ralama, , h�zmet alımları, dayanıklı malzeme alımlarının 

yaptırılarak , Beled�yem�z�n reel  şartları göz önünde bulundurularak, 
h�zmetler�m�z� organ�ze ve koord�nel� b�r şek�lde çağdaş standartlara 

taşıyarak kal�tel� h�zmet vermek.
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1-Yetk�, Görev ve Sorumluluklar 

TEMEL İŞLEV:

3- Beled�ye h�zmetler�nde çalıştırılan her türlü aracın, yağ, ant�fr�z akaryakıt olarak 
per�yod�k bakımlarının yapılmasını sağlamak,

Amaç: Beled�yem�z bünyes�nde �şlet�len taşıt ve �ş bakım, mak�neler�n�n onarım ve parça 
değ�ş�kl�kler�n�n zamanında  sağlıklı b�r şek�lde yapılması ve aracın göreve ver�lmes�nden 
sorumludur.

9- Beled�ye h�zmet b�r�mler� �ç�n �şç� tem�n�n� sağlamak

1- Beled�yeye alınacak her türlü motorlu taşıt ve �ş mak�nes�n�n atölye alet, yedek parça 
alımlarının tekn�k şartnames�n� hazırlamak,

4-  ver�ms�z hale düşmüş, ekonom�k ömrünü tamamlamış olan motorlu taşıtların atölye, 
alet ve avadanlıklarının taşıt kanunu ve �lg�l� mevzuat gereğ� serv�s dışı kalması, 
ayrılması �ç�n �lg�l� b�r�me tekl�fte bulunmak,

7- Beled�ye h�zmetler�nde göreve çıkacak araçların sevk ve �dares�n� yapmak, 

6-  Mak�ne ve taşıtların tam�r, bakım ve �kmal �şler�ne a�t yazışma, evrak ve dosyalama 
�şlemler�n�n düzenl� ve muazzam b�r şek�lde arş�vlenmes�n� sağlamak,

8- Kend� b�r�m� �le �lg�l� harcamalarının bütçe hazırlığını yapmak, 

2- Beled�yen�n Tam�r ve bakım atölyeler� ve taşıtlar �ç�n gerekl� takım, alet, tezgah, yedek 
parça, last�k yağ, benz�n moto r�n vb. �ht�yaçların tem�n� �ç�n b�r�mlerden gelen 
talepler� yer�ne get�rmek,

5-  Serv�s dışı kalan ve ayrılan motorlu taşıtların ve �ş mak�neler�n�n kullanılab�lecek olan 
parçalarının hurda ambarında stoklanmasını sağlamak, kullanılamayacak durumda 
olan malzeme ve yedek parçanın, last�kler�n�n satışının yapılması �ç�n �lg�l� b�r�mlere 
tekl�fte bulunmak,

Beled�yem�z bünyes�nde �şlet�lmekte olan taşıt ve �ş mak�neler�n�n bakım, onarım ve parça 
değ�ş�kl�kler� Beled�yem�z Destek H�zmetler� Müdürlüğü bünyes�ndek� beled�ye garajında 
yapılmaktadır.
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İdareye İl�şk�n B�lg�ler 
1-F�z�ksel Yapı :

                                                       FİZİKSEL YAPI: 
Aşağıda tablolaştırılmış fiziki kaynaklar; 1 adet Müdür Odası, 1 adet Personel 

Çalışma Odası, Belediyemiz garajında 1 adet Tamirhane Atölyesi, yakıt ikmal yeri, 1 
adet personel dinlenme alanı , araçların bırakıldığı garajlar, bekçi dinlenme alanı faal 
durumdadır.  

BİRİM HİZMET YERİ 
VE KATI ÇALIŞMA ALANI FİZİKİ KAYNAKLAR 

 

1. Kat H�zmet B�nası 1 Fotokop� Mak�nes�   DESTEK         
HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 Beled�ye Garaj�  Tam�rhane Atölye  

1 Yağlama Serv�s�  

 
 

Tekn�k donanım �ç�n 
gerekl� olan 

Araç-gereçler.  

4 B�lg�sayar 

1 Pr�nter 
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2-Örgütsel  Yapı :

DESTEK HİZMETLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI

İHALE  BİRİMİ 
  

    
 

 MÜDÜR 

SATIN ALMA BİRİMİ  
   

   
   

   

ŞANTİYE  BİRİMİ  
  
  
   

   

BAŞKAN YRD.

BELEDİYE BAŞKANI

MÜDÜRLÜK TEŞKİLATLANMA ŞEMASI VE GÖREVLERİ

ATÖLYE ŞEFİ:

MÜDÜR:

        Atölyem�ze gelen her türlü arızanın tam�r�, bakımı, denet�m�, kontrolü, yönlend�r�lmes�, 
dış p�yasada yaptırılan �şler�n tak�b�, çalışan personel�n denet�m�, çalıştırılması, gerekt�ğ�nde 
d�nlend�r�lmes�, hastalık, mazeret, yıllık �z�n, atölye �çers�nde meydana geleb�lecek sorunlara 
müdahale ve çözüm üretmek, aracın görev yaptığı müdürlüklerle b�lg� alış ver�ş� sağlamak,

        Destek H�zmetler� Müdürlüğü bünyes�nde h�zmetler�n daha etk�n ve düzenl� 
yürütülmes�n� sağlamak, Beled�yem�ze a�t araçların s�gorta, Trafik Tesc�l, Plaka ve Ruhsat 
İşlemler�n�n tak�b�n� yapmak, şant�yede bulunan tam�rhanelerde günlük program ve 
çalışmaları tak�p etmek, Beled�yem�z araçlarının kontrol ve denet�m�n� yapmak.

       Müdürlük bünyes�nde h�zmetler�n etk�n ve düzenl� yürütülmes�n� sağlamak Emr�ndek� 
personel�n s�c�l am�rl�ğ�n� yapmak, personel�n yıllık �z�nler�n� h�zmet� aksatmayacak şek�lde 
ayarlamak, Araçların tam�r ve bakımı �ç�n gerekl� olan yedek parça, akaryakıt, maden� yağ 
v.b. malzemeler�n alınması �ç�n gerekl� d�rekt�fler� alt kademeye vermek ve tak�b�nde 
bulunmak.
 TEKNİSYEN:
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 İHALE BİRİMİ:

SATIN ALMA BİRİMİ:

       

        Müdürlüğümüz h�zmet alanı �le �lg�l� faal�yetler� net�ces�nde her türlü �ş, �şlem, h�zmet ve 
mal/malzeme alımı, �ş gücü çalışmaları ayrıca per�yod�k ve ops�yonel olarak üst makamlara 
�let�len raporlama ve ver� akışının resm� n�tel�kte yazılması, kaydı ve arş�v b�lg� �şlem s�stem� 
�le �ler�ye dönük muhafaza altına alınmasını sağlar. Örnek yazışmalar olarak; onay belgeler�, 
puantajalar, �dar� yazışmalar, b�r�m �ç� ve b�r�mler arası yazışmalar yoğunluktadır

        Beled�yem�z tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan �haleler�n 
mevzuata uygun b�r şek�lde gerçekleşt�r�lmes�n� sağlamak, b�r�mlerden gelen �hale dosyalarını 
�dar� şartnameler� ve onay belgeler� �le olarak gerekl� �ncelemeler� yapmak, �hale �lanlarını 
hazırlamak ve gerekl� yerlerde yayınlanmasını sağlamak, �hale kom�syonlarının sekreterya 
h�zmetler�n� sağlamak, �hale gündemler�n� hazırlamak ve �lg�l� b�r�mlere tebl�ğ etmek, �hale 
dosyasının Müdürlüğe �nt�kal�nden, �hale sonucu İta am�r�n�n onayına sunulmasına kadar olan 
süreçte �haleyle �lg�l� yazışmaları yapmak, gerekl� olan evrakları ve formları hazırlamak, �hale 
sonuçlandıktan sonra da devam eden �şlere �l�şk�n gereken yazışmaları yapmak.

FONKSİYONEL ATÖLYE GRUPLARI

        Akaryakıt ve yağ �kmal �stasyonunda çalışan personel�n görevler�n� sevk ve �dare etmek. 
Gelen mal emt�a ve stok malzemen�n tanz�m ve tak�b�n� sağlamak. Ambar memurunun ve 
ambarda görevl� personel�n görevler�n� sevk etmek ve �dare etmek, �ht�yaç olan malzemeler�n 
tem�n�n� ve bu �şlere a�t belgeler�n tak�b�n� sağlamak yaptığı ve yapacağı �şlerden b�r üst 
makama b�lg� vermek.

ARAÇ TAMİR ATÖLYESİ; 
      Beled�yem�zde �şlet�len oto, kamyon, traktör ve �ş mak�neler�n�n motor, d�ferans�yel, 
şanzıman, mazot pompası, alt takım, d�reks�yon s�stem�, ön düzen, fren s�stem�, h�drol�k 
s�stem�, debr�yaj, v.b. aksamlarında meydana geleb�lecek her türlü arızanın anında ve sağlıklı 
b�r şek�lde tam�r ve bakım �şler�n�n, yapılmasından sorumludur.

 AKARYAKIT İKMAL İSTASYONU;

 MADENİ YAĞ İKMAL VE BAKIM İSTASYONU;
       Beled�yem�z araç parkında kayıtlı araçların ve d�ğer yanma prens�b� �le çalışan 
sürtünmeye dayalı her türlü mak�nen�n yağ, su, hava, mazot, tank v.b. filtreler�n değ�ş�m�, 
motor, şanzıman, d�ferans�yel, damper ve d�ğer muhtel�f yağların değ�şt�r�lmes�, gresörlükler�n 
yağlanması, haftalık per�yod�k bakımlarının yapılması v.b. yağ bakımı - �kmal�, yıkama ve 
tem�zl�k �şler� yapmak ve bu ölçüde uygun m�ktarda stokları, hazır bulundurmak.

       Beled�yem�z araç parkında kayıtlı araçların ve d�ğer tür yakıt kullanımı gerekt�ren 
mak�neler�n yakıt �ht�yaçlarına cevap vermek ve bu ölçüde uygun m�ktarda stokları hazır 
bulundurmak.

       Arıza �ç�n Müdürlüğümüze başvuran araçların �lg�l� serv�slerce �ncelenmes� net�ces�nde 
gerekl� görülen yedek parça ve muhtel�f dem�r ve alaşımlarından oluşan malzemeler�, üst 
makamların onayı ve satın alma serv�s� yönlend�rmes�, �le tem�n etmek �ç�n dış p�yasada 
yaptırılmaktadır

YEDEK PARÇA VE MALZEME AMBAR:
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3-B�lg� ve Teknoloj�k kaynaklar :

B�lg�sayar Yapısı

SR 
NO BİLGİSAYARIN TÜRÜ  SAYISI 

1 Tümleş�k B�lg�sayar 4 ad. 

Mak�ne ve C�hazlar

SR 
NO MAKİNE VE CİHAZLAR SAYISI 

1 Lazer Yazıcı  1 ad. 

2 Fotokop� Mak�nes� 1 ad. 

Kullanılan Yazılım Programları

SR 
NO 

YAZILIM PROGRAMLARI 

1 e-Beled�ye B�lg� S�stem� (İç�şler� Bakanlığı) 

4-İnsan kaynakları :

Personel Yapısı

SR 
NO UNVANI  GÖREVİ SAYISI 

1 
Destek 
H�zmetler� 
Müdür V.  

Destek 
H�zmetler� 
Müdürü 

1 

2 İhale ve Satın 
Alma B�r�m� 

İnşaat Tekn�ker� 
ve Memur 

2 
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Personel�n C�ns�yet Dağılımı

No: Personel Erkek Kadın Toplam 

1 Memur  0 0 0 

2 Kadrolu İşç� 0 0 0 

3 Sözleşmel�  2 0 2 

4 H�zmet Alımı  0 0 0 

 TOPLAM 2 0 2 

 

5-Sunulan H�zmetler :

         Kontrol genelde denetleme anlamında kullanılırken, d�ğer taraftan kontrol; hâk�m olma, 
yönlend�rme �ç�n yapılan �craat anlamlarında da kullanılmaktadır. Şoförün araç üzer�ndek� 
kontrolü aracın denetlenmes� değ�l aracın şoförün �sted�ğ� yönde, �sted�ğ� hızda g�deb�lmes�n� 
sağlamaktır. Kurumların bel�rlenen amaçlar doğrultusunda g�deb�lmes� �ç�n yoluna çıkacak 
r�sklere, engellere karşın hazır olması �ç�n tedb�rler�n�n alınması gerek�r. 'İç kontrol' denetleme 
değ�ld�r. İç kontrol derken; �ç�nde kuruma hâk�m olmayı sağlayacak b�rçok kontrolü 
barındıran, r�sklere karşı kurulan b�r yönet�m s�stem�nden ve s�stem�n oluşturulması sürec�d�r. 
İç kontrol, kurumun amaçlarına, hedefler�ne ulaşması �ç�n yaptığı tüm uygulamalar ve 
amaçlarına ulaşmayı engelleyeb�lecek r�sklere karşı önlem alma sürec� olduğundan bu döngü 
h�çb�r zaman b�tmez, sonuçlanmaz. Kurumlar yaşadıkça dış ve �ç r�skler değ�ş�r kurumun bu 
r�sklere karşı alması gereken kontrol tedb�rler� değ�ş�r, �ç kontrol gözden geç�rmeler� per�yod�k 
olarak yapılır. H�ç b�r �darede �ç kontrol sıfır değ�ld�r. İdar� b�r yapılanma, h�yerarş�k 
kontroller, mevzuatın get�rd�ğ� sınırlamalar �le (standartlara uymasa b�le) her kurumda b�r �ç 
kontrol yapısı bulunur. Fakat böyle standartlara uygun olmayan b�r yapılanma �le kurum 

     6- Yönet�m ve İç Kontrol S�stem� :

       Başkale Beled�yes�'n�n sunduğu h�zmetlere alt yapı desteğ� sağlayan Destek H�zmetler 
Müdürlüğü atölyes�nde; muhtel�f �ş mak�neler�, damperl� kamyonlar, çöp toplama araçları, su 
tankerler�, kamyonet, m�n�büs, otomob�l, �laçlama mak�neler�, su pompaları, ç�m b�çme, 
araçlarına bakım ve onarım h�zmet� vermekted�r.   
       Ayrıca, araçların v�ze, s�gorta, ruhsat, plaka değ�ş�m� vb. �şler� yapılmaktadır. Isı 
merkezler�n�n su pompalarının bakımı, Beled�ye h�zmet b�nasında bulunan sandalye, koltuk ve 
masaların yen�leme �ş�, ve Park-Bahçe �şler�ne oyuncak yapımı g�b� �ş ve d�ğer da�relerden 
gelen malzeme ve teçh�zat alımları-araç k�ralama �şler�nde tekn�k destek sağlanmaktadır . 
Beled�ye h�zmet b�r�mler� �ç�n alınması düşünülen araç ve gereçlerle �lg�l� tekn�k destek 
sağlamak.



2019 119 

İç kontrol bütüncül b�r süreçt�r. Anlık durum yada olay değ�ld�r. Kurumun faal�yetler� �ç �çe 
bütünleş�kt�r.(INTOSAİ)

 İç kontrol b�r süreçt�r. Sürekl� tekrarlanır.

organ�zasyonu, personel� ve yönet�m tarzını da kapsayan b�r s�stemd�r.

r�sklere hazır olmadığı �ç�n faal�yetler�n� (operasyonlarını) ver�ml� ve etk�n yürütemez, 
kurallara, mevzuata uygunluk sağlanamaz ve raporlama sağlıklı yapılamaz. Kurumlar 
amaçlarına ulaşamaz. İç kontrol s�stem�n�n kurulması olarak günümüzde adlandırılan çalışma 
aslında �ç kontrol s�stem�n�n standartlara uygun hale get�r�lmes�d�r. İç kontrolün 
gel�şt�r�lmes�d�r. Bu nedenle; İç kontrol s�stem� �ç�n 'kurulması' yer�ne 'gel�şt�r�lmes�' 
kel�mes�n�n daha uygun olduğu söyleneb�l�r. İç kontrol �le amaç sürece hâk�m olmak �ç�n 
r�skler�n bel�rlenmes�, kontrol faal�yetler� �le r�skler�n bertaraf ed�lerek hedefler� 
gerçekleşt�rmekt�r. İç kontrol; �y� yöneteb�lme olanağı sağlayan araçlar s�stem� olarak da 
tanımlanab�ld�ğ�nden, �y� yönet�mle kötü yönet�m arasındak� fark �ç kontroller arasındak� 
farktır. Bu nedenle; �ç kontrol s�stem�n�n düzey�, �daren�n yönet�msel sağlık durumunu b�ze 
göstermekted�r. B�r kurumun sağlıklı olab�lmes�, �y� yönet�leb�lmes� standartlara uygun b�r �ç 
kontrol s�stem� �le mümkündür. İç kontrolde sorumluluk yönet�me a�tt�r. Henr�Fayol'un 
yönet�m teor�s�ne göre yönet�m görev�; yönet�m fonks�yonu olarak sayılan planlama, 
organ�zasyon, yöneltme (yürütme), koord�nasyon (eşgüdüm) ve kontrol(denet�m) 
fonks�yonlarını yer�ne get�rmekt�r. Yönet�m�n bu beş fonks�yonu bell� araçlarla yer�ne get�r�l�r. 
İşte hedeflere ulaşmada kullanılan bu araçlar �ç kontroldür. İç kontrol (yönet�m kontroller�); 
yönet�m�n planlama, organ�zasyon, yöneltme, koord�nasyon ve kontrol süreçler�ne hâk�m 
olmak �ç�n kurduğu s�stem ve yaptığı �craatlar olarak da tanımlanab�l�r. Yönet�m 
fonks�yonlarının ver�ml�l�ğ� sağlama, varlıkları koruma, mevzuata uyma g�b� amaçları olup 
bunlar �ç kontrolün de amaçlarıdır.

yönet�m aracıdır.

COSO tanımlamasına göre �ç kontrol �şletmen�n g�tmek �sted�ğ� yere g�deb�lmes�n� ve yoluna

 Kurumun m�syonunu amaçlarını gerçekleşt�rmek �ç�n makul güvence sağlamaya

İç kontrolün kend�s� amaç değ�ld�r, �darey� hedefler�ne ulaştırma amacını taşıyan b�r

Dr. Joseph M. Juran'ın 'Tanımlamadığını ölçemezs�n, ölçemed�ğ�n�z� kontrol edemezs�n,

Yönet�m ve d�ğer personel tarafından hayata geç�r�l�r.

kontrol etmed�ğ�n� yönetemezs�n.' dem�şt�r. Yönet�c�ler�n �darey� gerçek anlamda 
yöneteb�lmeler� �ç�n öncel�kle tanımlamaya, yapılanın ölçülmes�ne, performansının 
�zlenmes�ne, buna göre kontrol altına alınmasına, hâk�m olmaya �ht�yaçları vardır. Bu �se 
ancak güçlü b�r �ç kontrol yapısı �le sağlanab�l�r.

yönel�k yönet�m aracıdır. M�syondan ayrı düşünülemez.

İş süreçler�nden ayrı onların yanında kurulan ek b�r s�stem değ�l bu süreçler�n �ç�nde

İç kontrol k�ş�ler tarafından uygulanır.

çıkacak tuzak ve sürpr�zlerden kaçınmasını sağlar.İç kontrol yönet�m �ç�n b�r yük değ�ld�r. 
İşler�n ver�ml� yapılması �ç�n kolaylıktır. Sanıldığının ters�ne�ç kontrol; bürokras�, fazla, aşırı 
kontrol değ�ld�r. Amaçlara hedeflere ulaşmamızı engelleyecekdüzeyde bürokras� �ç kontrol �ç�n 
b�r r�skt�r.

İç kontrol sadece belge, form, �ş akış şemaları ve prosedür değ�l, bunlarla b�rl�kte

uygulamasındadır.
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5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanunu

İç Kontrol ve Ön Mal� Kontrole İl�şk�n Usul ve Esaslar

Stratej� Gel�şt�rme B�r�mler�n�n Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmel�k

Kamu İç Kontrol Standartları Tebl�ğ�

İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap vereb�l�rl�k ve 
ekonom�kl�k, etk�nl�k, etk�l�l�k g�b� �y� mal� yönet�m �lkeler� esas alınır.

İç kontrol s�stem� ancak makul b�r güvence sağlar. Makul güvence r�sk toleransı �ç�nde kabul 
ed�leb�l�r r�skt�r.

Harcama Yetk�l�ler�: Görev ve yetk� alanları çerçeves�nde, �dar�-mal� karar ve �şlemlere �l�şk�n 
olarak �ç kontrolün �sley�ş�n�n tem�n ed�lmes�.
Mal� H�zmetler Müdürü: İç kontrol s�stem�n�n kurulması ve standartların uygulanması 
çalışmalarında tekn�k destek ve koord�nasyon �le ön mal� kontrol h�zmetler�n�n yapılması.
Muhasebe Yetk�l�ler�: Ödeme kontrolü, kayıtların usulüne ve standartlara uygunluğunu ve
saydamlığın sağlanması

                                       ÜLKEMİZDE GELİŞİM
Özel sektörde bazı çalışmalar bulunsa da en öneml� adım 5018 sayılı Kanunla yapılmıştır.

Üst Yönet�c�: İç kontrol s�stem�n�n kurulması ve gözet�m altında bulundurulması.

Gerçekleşt�rme Görevl�ler�: İç kontrolün uygulaması.

Yönet�m anlayışında yapılan değ�ş�kl�kle b�rl�kte �ç kontrol tanımlanmış COSO model� örnek 
alınarak rol ve sorumluluklar açıklanmıştır. Daha sonra çıkarılan �k�nc�l mevzuatta İç Kontrole 
�l�şk�n esaslar detaylı b�r şek�lde yer almıştır.
İç kontrol �le �lg�l� öneml� mevzuat aşağıda sıralanmıştır.

5018 sayılı yasa uyarınca; �ç kontrol s�stem�ne �l�şk�n sorumluluk bakımından görev tanımları 
şunlardır:

24/12/2003 tar�h ve 25326 sayılı Resm� Gazete

31/12/2005 tar�h ve 26040 sayılı 3. Mükerrer Resm� Gazete

18/02/2006 tar�h ve 26084 sayılı Resm� Gazete
İç Denetç�ler�n Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmel�k
12/07/2006 tar�h 26226 sayılı Resm� Gazete

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehber�
04/02/2009 tar�h, www.bumko.gov.tr
Kamu İdareler�nce Hazırlanacak Faal�yet Raporu Hakkında Yönetmel�k

05/07/2008 tar�hl� ve 26927 sayılı R.G
Kamu İdareler�nde Performans Programları Hakkında Yönetmel�k
17/03/2006 tar�h ve 26111 sayılı R.G

26/12/2007 tar�h ve 26738 sayılı Resm� Gazete
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5-  Atölyede yedek parça ambarı yapılarak gerekt�ğ� kadar yedek parça stoku 
bulundurarak, tam�r ve bakımların zamanında yapılmasını sağlamak.

       AMAÇ:

Mevcut mak�ne parkındak� araçların ve �ş mak�neler�n�n ekonom�k ömrünü dolduranların 
yer�ne yen�ler�n�n mal� yıllara göre alınarak tüm b�r�mlere beled�ye h�zmetler�n�n aksamadan 
yer�ne get�reb�lmes� �ç�n araç tahs�s� yapmak,       
Garajda bulunanb�r akaryakıt �stasyonu h�zmet araçlarına ve �ş mak�neler�ne daha ekonom�k 
akaryakıt tem�n�n� sağlamaktır.
 4. Beled�yem�z�n tüm b�r�mler�n�n �haleler�n� en kısa zamanda en �y� şek�lde yapılması ve 
sonuçlandırılmasının sağlanması.

AMAÇ ve HEDEFLER:

       HEDEFLER:
1- İş konusunda deney�ml� b�reyler�n �şe alınarak h�zmetler�n aksamadan yer�ne 

get�r�lmes�n� sağlamak,
2-  H�zmet araçlarına daha ekonom�k akaryakıt tem�n�n� sağlamaktır.
3-  Tam�r bakım onarım kademeler�n� son s�stem hal�ne get�rerek tam�r bakım ve 

onarımların daha ser� yapılmasını sağlamaktır.
4-  Atölye h�zmet b�nasında yağlama yıkama ün�tes� kurularak araçların daha tem�z ve 

bakımlı olmasını sağlamaktır.

Beled�yem�z�n Destek H�zmetler� Müdürlüğü parkını tek b�r atölye h�zmet b�nası altında 
toplamak, 

7-  Destek H�zmetler� Müdürlüğü bakım onarım kademes�ndek� tam�rc� bakımcı �ş 
mak�nes� tam�rc�s� personel sayısını artırmak.

Halkın ve kurumların afet önces�, afet anı ve afet sonrasına yönel�k yapması gerekenler 
hakkında b�l�nc�n� ve b�lg� düzey�n� artıracak eğ�t�m ve b�lg�lend�rme faal�yetler� �le afet 
koord�nasyon çalışmalarına hız ve öncel�k ver�lmekted�r. Afetlerle �lg�l� temel pol�t�ka; b�na ve 
altyapı s�stemler�n�n afetlerden etk�lenmeyecek veya en az düzeyde etk�lenecek şek�lde d�zayn 
ve �nşa ed�lmes�ne, mevcut yapıların güçlend�r�lmes�ne öncülük ederek, teşv�k ve destek

6-  Mak�ne parkında eks�k olan araç, �ş mak�neler�n�n yen�ler�n�n alınması,

Temel Pol�t�k ve Öncel�kler  :

8-  4734 sayılı kamu �hale kanununa göre Beled�ye b�r�mler�n�n doğrudan tem�n, pazarlık 
usulü ve açık �haleler�n gerçekleşmes�.

Tüm amaçlar ve hedefler bel�rlen�rken b�r veya b�rden fazla stratej�k tema �le uyumlu olması 
öngörülmüştür. Hedeflere ulaşılırken de aynı �lken�n gözet�lmes� esas olacaktır. Beled�yem�z�n 
temel pol�t�ka ve öncel�kler� Stratej�k Planımızda bel�rt�len v�zyon unsurlarının 
gerçekleşt�r�lmes�n� amaçlamaktadır. 

GENEL BİLGİLER
İdaren�n Amaç ve Hedefler� :



122 2019

Beled�yem�z�n �lkeler�ne sadık kalarak m�syon ve v�zyonunun gerçekleşt�r�lmes�n� sağlayacak 
pol�t�kaların bel�rlenmes�; kaynakların etk�n ve ver�ml� kullanılması; mal� d�s�pl�n�n 
sağlanması; amaç ve hedefler�n� gerçekleşt�rmeye yönel�k, sonuç odaklı ve performansa dayalı 
yönet�m anlayışının hak�m kılınması yoluyla; kamu h�zmetler�n�n daha etk�l�, ver�ml�, kal�tel� 
ve ekonom�k b�r b�ç�mde sunulması; h�zmet sunulan kes�mler ve paydaşlarla �şb�rl�kler�n�n 
gel�şt�r�lmes� öncü ve önder beled�ye k�ml�ğ�m�z�n ön plana çıkan unsurlarıdır. Bu unsurları 
gel�şt�rerek konumumuzu ve k�ml�ğ�m�z� pek�şt�rmek kurumsal pol�t�kamızın temel�n� 
oluşturmaktadır

sağlayarak afet durumunda olası can ve mal kayıplarını baştan önlemekt�r. Afet anında; yeterl� 
düzeyde, hızlı ve etk�n müdahale sağlamak amacıyla afet müdahale araç ve ek�pmanları �le 
müdahalede görevl� personel�n n�tel�k ve n�cel�k olarak yeterl� düzeye ulaştırılması yönündek� 
çalışmalara önem ve öncel�k ver�lmekted�r. 

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Faal�yetler 2019 Yılı Bütçe Tahm�n�  2019 Yılı Bütçe Gerçekleşme  

Öncek� Yıldan 
Devreden 00,0 TL 00,0 TL

Bütçe İle Ver�len 00,0 TL 00,0 TL
Mal ve H�zmet Alımı 
G�derler� 3.360.500,00 TL 3.360.500,00 TL

Aktarma İle Eklenen 1.310.000,00  TL 1.310.000,00  TL
Toplam 4.670.500,00 TL  4.670.500,00 TL
Harcanan 3.803.238,29 TL 3.803.238,29 TL
İptal Ed�len 867.261,71 TL 867.261,71 TL
Yedek Ödenek 00,0 TL 00,0 TL
KALAN 0,000 TL 0,00 TL

Performans B�lg�ler� :

Yaptığımız faal�yetler sonucu hedeflenen performansımız aşağıdak� g�b�d�r.
Performans Sonuçlarının Değerlend�r�lmes� 

Araç alım ve modern�ze tekn�k destek : %100
Tam�rat (Varolan atölye ve tekn. personel bazında) : %100

Kurumumuzda Performans B�lg� s�stem� Değerlend�rme S�stem� bulunmamaktadır.

D�ğer b�r�m memnun�yet� : %100

Performans B�lg� S�stem�n�n Değerlend�r�lmes� :
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5- H�zmet �ç� eğ�t�m eks�kl�ğ�,
6- Personel sayısının yeters�z olması.

4- Kaporta ve ağır �ş mak�nes� tam�rc�s� sayısının yeters�zl�ğ�.

 uygun olması,

 üzer�nden   tak�p ed�leb�lmes� (EBYS)
6-  Otomasyon s�stem�m�zde otomat�k SMS b�lg�lend�rme s�stem�n�n varlığı

10- - S�stem güvenl�ğ� altyapısı 

3-  Beled�ye otomasyonu çalışmalarının gel�şt�r�lmes�,

5- Vatandaşların d�lekçeler�n�n ver�lme noktalarının arttırılması, d�lekçeler�n �nternet

2- Uzak b�r�mler�m�zle network bağlantıların F/Q  altyapı �le bağlantı sağlanıyor olması,

A)  Üstünlükler : 

1- B�lg�sayar ve çevre b�r�mler�nde standartlaşmaya g�d�lmes� ve günümüz teknoloj�ler�ne

4-  Yazışmaların B�lg�sayar ortamında yapılması, (EBYS) 

7- E-�mzanın kullanılması
8- Araç Tak�p s�stem�n�n uygulanması
9- Kurumsal dosya paylaşımı altyapısı

11- Beled�ye yönet�m�n�n kararlı ve üretken oluşu,
12-  Çalışmalarımızın h�yerarş�k yapıya uygun d�s�pl�n anlayışı,
13-  Görev ve sorumluluk b�l�nc�n�n yüksek oluşu,
14-  Üst yönet�mle uyumlu ve huzurlu çalışma �mkânı,
15- Beled�ye Başkanının yen�l�ğe açık olması.

B) Zayıflıklar :
1- Atölye b�nasının yeters�zl�ğ�,Araç ve mak�ne parkının esk� ve yeters�z olması,
2- Onarım �ç�n takım, alet ve edevat vb.'n�n yeters�zl�ğ�,
3- Yedek parça stokunun olmaması, (araçlardak� çeş�tl�l�k neden�yle) 

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
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ÖNERİ VE TEDBİRLER :

Başkale Beled�yes�n�n m�syonu; Halkının refah ve yaşam kal�tes�n� sürekl� arttırarak yerel 
h�zmetler� yer�ne get�rmede çağdaş, katılımcı, saydam, değ�ş�mc� ve eş�tl�kç� b�r anlayışla hareket 
eden sürdürüleb�l�r, �nsan odaklı, hızlı, kent k�ml�ğ�ne uygun olarak h�zmet sunmaktır. 

Kurumumuz çağdaş ve örnek yerel yönet�m anlayışının �lçem�zde gerçekleşmes� �ç�n 
h�zmetler�m�z�n yerelde yaşayan halkımıza ve �ht�yaç sah�pler�ne doğru şek�lde sunulmasına özen 
göstermekted�r. Önce �nsan ve yönet�m �lkeler�ne bağlı kalınarak Beled�yem�z�n yönet�leb�lmes� 
�ç�n kurumsal zayıf yanlarımızın en kısa zamanda geleceğ�n �ht�yaçlarına göre düzenlenmes�; 
üstünlük olarak görülen yanlarımızın da gel�şt�r�lerek sürdürüleb�l�r kılınması sorumluluğunu 
b�lmekte, plan ve programlarımızı bu yaklaşım �çer�s�nde güncellemektey�z.

Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r; tam ve doğru olduğunu beyan eder�m.

                                                                                                   

                                                                                              Destek H�zmetler� Müdür  V.          

Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dah�l�nde;

                                                                                                        Hakan BURÇİN               

Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç 
kontroller, �ç denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dah�l�ndek� hususlara 
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında 
b�lg�m olmadığını beyan eder�m. (Destek H�zmetler� Müdürlüğü 18.02.2020)                            

Bu raporda açıklanan faal�yet �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım 
çerçeves�nde �ç kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n 
yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde 
süreç kontrolünün etk�n olarak uygulandığını b�ld�r�r�m.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Kamu Mal� yönet�m� ve kontrol s�stem�n�n etk�n b�r şek�lde �şlemes� ve gel�şt�r�lmes� 
Başta Beled�ye Başkanı olmak üzere yetk� ve sorumluluk b�l�nc�yle görev alan tüm 
çalışanlarımızın özver�l� çalışması ve desteğ� �le mümkün olacaktır. 

BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU

                                                                                                                Hal�t AŞAN 

 Zabıta Müdürlüğü kanunlarla ver�len yek�ler dah�l�nde, görev b�l�nc� �ç�nde çağdaş 
anlayışla Başkale Beled�yes�n�n Stratej�k planında öngörülen temel amaçlara uygun 
olarak faal�yetler�n� �fa etmekted�r.

                                                                                                             Zabıta Müdür  V

3- Müdürlüğü �ç�n, Başkanlığın gayeler�, pol�t�kaları, bütçeler� �le uyumlu hedefler, 
planlar, programlar gel�şt�r�r ve ver�len sorumluluğa göre �craat yapar,

V�zyonumuz; başarı ve h�zmet kal�tes�n� sürdürmek, zabıta mevzuatı ve 
uygulamalarında öncü, örnek ve çağdaş teknoloj� kullanan, her kurumun tecrübe ve 
b�lg�s�nden faydalanmak �sted�ğ�, görüşler� �le uygulama sahasına yön veren ve 
düşünceler�ne başvurulan b�r yapıyı en üst düzeye çıkartmaktır..

 

M�syon ve V�zyon

1- Beled�ye Başkanı'nın ve/veya yetk� verd�ğ� Başkan Yardımcısının gözet�m� ve 
denet�m� altında, mer'� mevzuat gereğ� Müdürlüğün; sevk ve �dares�n�, organ�ze 
ed�lmes�n�, gerekt�ğ�nde reorgan�ze ed�lmes�n�, kadrolar arasında görevler�n 
dağıtılmasını, �ş ve �şlemler�n yen�den tanz�m�ne �l�şk�n dâh�l� düzenlemeler� yapar,

GENEL BİLGİLER

M�syonumuz; Beled�yem�z sınırları ve mücav�r alanları �çer�s�nde , Belden�n düzen�, 
belde halkının sağlık ve huzuru �le yetk�l� organların bu amaçla alacakları kararların 
yürütülmes�n� sağlamak ve korumak, Beled�ye suçlarının �şlenmes�n� önley�c� tedb�rler 
almak ve �şlenen beled�ye suçlarını tak�ple, kolluk kuvvet� olarak ,değ�şen, gel�şen belde 
halkının �stek ve beklent�ler�n� zamanında karşılamak ,halkın Yasa ve Yönetmel�kler 
çerçeves�nde yaşam kal�tes�n�n yükselmes�ne öncülük etmek, şeffaflık �lkeler� göz 
önüne alarak halka etk�n ve güven�l�r en �y� h�zmet� vermek. Zabıta Örgütümüz, 
kurumsal değerler�m�z� sah�plenen toplum ve çevre b�l�nc� gel�şm�ş öğret�c� ve özgüven� 
�le belde halkına h�zmet veren b�r yapıyı sürdürmek hedefinded�r. 

Yetk�, Görev ve Sorumluluklar

2- Başkanlığın amaçlarını ve genel pol�t�kalarını kend� uğraş alanlarını �lg�lend�rd�ğ� 
derecede b�l�r, genel pol�t�kaların uygulanmasını devamlı olarak �zler, amaçlara 
uygunluğunu araştırır, genel pol�t�kalarda yapılması gerekl� değ�ş�kl�kler� b�ld�r�r.

4-  Başkanlığın amaçlarını ve pol�t�kalarını, yönett�ğ� ve �şb�rl�ğ� yaptığı personele 
açıklar, en �y� şek�lde yönetmeler� �ç�n gerekl� �zahatı ver�r ve uygulamaları kontrol 
eder,
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20-  Yokluğunda görevler�n aksatılmadan yürütüleb�lmes� �ç�n yer�ne bakacak şahsa 
vekâlet ver�r ve görevler�n� taks�m eder,

6-  Müdürlüğün �şler�n� en kısa zamanda ve en ekonom�k olarak �stenen şek�lde 
sonuçlandırmak üzere planlar,

19-  alınacak, ayrılacak personel �le personel�ndek� statü değ�ş�kl�kler�n�, Başkanlığın 
personel pol�t�ka ve usuller� çerçeves�nde kontrol eder,

9-  Müdürlüğün yıllık faal�yet planını Başkanlığın stratej�k hedefler�ne göre hazırlar, 
faal�yet planına göre yıllık bütçes�n� Hesap İşler� Müdürlüğü �le koord�nel� olarak 
hazırlar, Başkanlıkça bel�rlenm�ş zamanda am�r�ne ver�r,

7-  Gelecekte doğacak �ht�yaçlara cevap vereb�lecek şek�lde el�ndek� kadro, mak�ne, 
�şyer� ve teçh�zatın planlamasını yapar,

8-  Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere �stenen b�lg�ler� zamanında 
ulaştırab�lecek ve alt kademelere kurum karar, pol�t�ka ve yönetmel�kler�n� hakkında 
zamanında ve doğru b�lg� vereb�lecek şek�lde planlar,

10-  Kend�s�n�n ve personel�n�n becer� ve meslek� b�lg� açısından gel�şmes�n� sağlamak 
üzere eğ�t�m planlamasını yapar,

11-  Başkanlığın kabul ett�ğ� yönet�m ve organ�zasyon prens�pler�n� astlarına �zah eder, 
organ�zasyon �ç�ndek� konumlarının üst-ast ve yatay organ�zasyonel konumlarla 
�l�şk�ler� hakkında gerekl� b�lg�y� vererek ahenkle çalışmalarını tem�n eder,

12- Müdürlüğün tüm �şler�n� en etk�n şek�lde yapmak üzere, Başkanlığın mevcut 
organ�zasyon şeması, �ş tar�fler� ve poz�syonların �ht�yaç gösterd�ğ� vasıflara uygun 
kadrosunu organ�ze eder,

13-  Organ�zasyon yapısında ve/veya �ş tar�fler�nde zamanla doğacak değ�ş�kl�k 
�ht�yaçlarını am�r� vasıtasıyla İnsan Kaynaklarından sorumlu Müdürlüğe b�ld�r�r,

14-  Çalıştırdıkları görevl�ler�n �ş tar�fler�n� ve performans kr�terler�n� hazırlayıp am�r�ne 
tekl�f eder,

15-  Çalıştırdıkları görevl�ler�n, �şbölümü esasları dâh�l�nde, sorumluluklarını bel�rler ve 
bu görevler� ben�mset�r,

5- Görev alanı �ç�nde bulunan faal�yetler �ç�n uzun, orta ve kısa vadel� planlar hazırlar. 
Planların uygunluk ve yeterl�l�ğ�n� devamlı olarak �zler, gerek�yorsa, düzeltmeye 
yönel�k tedb�rler� alır,

16-  elemanlara �ş tar�fler�n� �zah eder, �ş tar�fler�nde bel�rt�len görev ve sorumlulukların 
doğru anlaşılmalarını sağlar,

17-  İş tar�fler�nde mevcut olmayan görevler� emr�ndek�lere usulünce ver�r,
18-  Emr�ndek� elemanlara görevler�n� yer�ne get�reb�lmeler� �ç�n gerekl� yetk� 

delegasyonunu yapar, onları �n�s�yat�fler�n� ve yetk�ler�n� kullanmaya teşv�k eder,

21-  İşgücünün en faydalı şek�lde kullanılması ve �şler�n en az mal�yetle yürütülmes� �ç�n, 
emr�ndek� personel�n görev ve sorumluluklarını açık, seç�k ve anlayab�lecekler� 
sadel�kte bel�rt�r, �ş ve �şlemler�n buna uygunluğunu denetler

23-  Müdürlüğün tüm faal�yetler�nde �lg�l� kanun, tüzük, yönetmel�k, genelge, tebl�ğ, �ş 
metotları ve d�ğer �lg�l� mer'� mevzuata r�ayet� sağlar, bunların uygulanmasını sürekl� 
kontrol eder; düzelt�lmes� gereken hususlar �ç�n de olumlu öner� ve tekl�fler�, b�r üst 
am�r�n�n görüşüne sunar,

24- Müdürlüğün ver�ml�l�ğ�n�n arttırılmasını ve �şler�n daha kal�tel�, düzenl� ve süratl� 
şek�lde yürütülmes�n� sağlamak üzere, çalışma metotlarını gel�şt�rmeler� �ç�n astlarına 
meslek� yardımda bulunur, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmeler� �ç�n d�s�pl�n� 
tem�n eder,

22-  Kend�s�n�n ve organ�zasyonun ver�ml� ve etk�n çalışmasına yardım edecek bütün 
konularda b�lg�s�n� devamlı arttırır,
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25- Astlarının sorularını kes�n olarak cevaplandırır, gereken kararları süratle alır ve b�ld�r�r,
26-  Danışman durumunda görev yapanlarla teması ve onlardan faydalanmayı tem�n eder,
27- Terfi etmes� veya �ş başında olmaması hal�nde, yer�ne görev�n� �fa edeb�lecek b�r 

yardımcıyı yet�şt�r�r,

10-  Cadde, sokak ve meydanlarda, parklarda beled�ye kurallarına ve sağlık şartlarına aykırı 
olarak satış yapan seyyar satıcılarla b�l�nçl� b�r mücadele ed�lmes�n� sağlamak,

7-  Herhang� b�r şek�lde bulunarak b�r�m�ne get�r�lm�ş kayıp eşya ve malları beled�ye 
�dares�n�n bu konudak� karar ve �şlemler�ne göre ve �lg�l� mer'� mevzuata göre korunması, 
sah�pler� çıkmayan eşya ve mallarla �lg�l� olarak mevzuatta bel�rt�len şek�lde hareket 
ed�lmes� �şlemler�n�n yapılmasını sağlamak,

9-  Beled�ye tarafından �z�n ver�l�rken taahhüt ed�len kayıt ve şartlara r�ayet ed�p 
etmed�kler�n�n denetlenmes� �şlemler�n�n yapılmasını sağlamak,

 altında yukarda özetle bel�rt�len görevler�n �fa ve �crası bağlamında:

 

1- İlçen�n esenl�k, huzur, sağlık ve düzen�n sağlanmasıyla görevl� olup bu amaçla, beled�ye 
mecl�s� tarafından alınan ve beled�ye zabıtası tarafından yer�ne get�r�lmes� gereken em�r 
ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve d�ğer 
yaptırımları uygulamak,

4-  Beled�ye suçlarının �şlenmes�n� önley�c� �dar� tedb�rler� alınması, bu suçları �şleyenlere 
ceza ver�lmes� �şlemler�n�n kontrol ve tak�p ed�lerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

5-  Beled�ye cezaları �le �lg�l� mer'� mevzuat uyarınca, beled�ye n�zam ve yasaklarının ve 
bunlara dayanılarak ver�len em�rler�n ve hükmed�lm�ş cezaların yer�ne get�r�lmes� 
�şlemler�n�n yapılmasını, kontrol ve tak�p ed�lerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

29-  Faal�yet� �ç�n am�r�nce talep ed�len veya faydalı gördüğü bütün raporları sunar. Raporları 
vermeden önce gerekl� tetk�kler� yapar ve tasd�k eder, gereks�z b�lg�ler� ayıklayarak 
raporların kısa ve öz olmasını sağlar,

6-  Beled�ye tarafından yer�ne get�r�leceğ� bel�rt�l�p de mah�yet� �t�bar� �le doğrudan doğruya 
veya �l�şk�s� �t�bar�yle d�ğer beled�ye b�r�mler� �le �şb�rl�ğ� �çer�s�nde yürütülmes� gereken 
h�zmetler� ve yetk�l� beled�ye organlarınca Beled�ye Zabıtası'ndan �stenen h�zmetler�n 
yer�ne get�r�lmes�n� ve koord�ne ed�lmes�n� sağlamak,

8-  Mer'� mevzuata göre denet�m yetk�s� bulunan �şyerler�n�n denet�mler�n� yapmak, 
doğrudan �şlem yapılması gerekenlere yasal �şlem yapmak, �lg�l� b�r�m ve kurullara 
b�ld�r�lmes� gerekenler� b�ld�rmek, kontrol ve tak�p ed�lerek sonuçlandırılmasını 
sağlamak,

11-  Beled�ye Gel�rler�ne �l�şk�n mer'� mevzuata göre �şgal�ne �z�n ver�lmeyen yerler�n 
�şgal�ne engel olunması, tahakkuku tahs�le bağlı beled�ye gel�rler�nden ve borcunu 
demeyenlerden mer'� mevzuata göre hac�z yolu �le tahs�lâtların yapılab�lmes� �ç�n �lg�l� 
b�r�mlere destek sağlamak,

Zabıta Müdürü Görevler�

28-  Haberleşmeye büyük önem vererek, alınan kararların uygulayıcılarına doğru b�r şek�lde 
ve süratle ulaştırılmasını sağlar,

2-  Beled�ye Zabıta Yönetmel�ğ� ve d�ğer mer'� mevzuatla beled�ye zabıtasına ver�len görev 
ve h�zmetler�n yer�ne get�r�lmes� sağlamak,

       Beled�ye Başkanı'nın ve/veya görevlend�rd�ğ� Başkan Yardımcısının gözet�m� ve denet�m�

3-  Beled�ye'n�n karar organları tarafından alınmış ve uygulanması Zabıta Müdürlüğünü 
�lg�lend�ren kararların, em�r ve yasakların uygulanması kontrol ve tak�p ed�lerek 
sonuçlandırılmasını sağlamak,
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14-  Gıda maddeler� tüzüğü gereğ�nce, açıkta satılması sakıncalı gıda ürünler�n�n tesp�t 
ed�lmes�, zabıt tutulması, Sağlık İşler� Müdürlüğü'ne b�ld�r�lmes� ve müdürlükle 
müşterek �mha raporu düzenlenerek �mha ed�lmes� �şlemler�n�n yapılmasını sağlamak,

21-  Beled�ye b�r�mler� veya kamu kurum ve kuruluşları tarafından �lçede yapılan altyapı ve 
üst yapı çalışmalarında, eks�k kalan, yapılmayan veya yapılması gereken çukur, bozuk 
yol, tam�r, bakım g�b� �şlemler�n sahada bulunan ek�pler tarafından tesp�t ed�lmes� ve 
�lg�l� b�r�mlere b�ld�r�lmes� �şlemler�n�n yapılmasını sağlamak,

26-  Etrafı rahatsız edecek şek�lde hayvan bulundurulmasına engel olmak .

12-  Özel kolluk gücü olarak Beled�ye'n�n d�ğer b�r�mler�ne gerekl� desteğ� vermek ve 
b�r�mlerle koord�nasyonu sağlamak,

13-  Beled�ye'n�n �zn�ne veya res�m ve verg�ler�ne tab� �ken, �z�n ver�lmeks�z�n yapılan �şler�n 
tesp�t ed�lmes� ve haklarında gerekl� kanunî �şlemler�n�n yapılmasını sağlamak,

15-  İşyerler�ne ver�lm�ş bulunan sanat ve t�caretten men cezasının yer�ne get�r�lmes� 
�şlemler�n�n yapılmasını sağlamak,

17-  Beled�ye sınırları �çer�s�nde da�m� ve günlük pazaryerler� kurmak yerler�n�, değ�şt�rme, 
gerekt�ğ�nde �ptal etme, kaldırma çalışmalarının yapılması; denet�mler�n�n yapılması; 
tezgâh kurma belges� ver�lmes�; gerek pazarcı esnafının gerekse tüket�c�ler�n sorunlarını 
�lg�l� kuruluşlarla koord�nasyonu sağlayarak çözümlenmes� �şlemler�n�n yapılmasını, 
kontrol ve tak�p ed�lerek sonuçlandırılmasını sağlamak, Pazarların n�zam ve �nt�zamının 
sağlanması ve vatandaşların ş�kâyetler�n�n g�der�lmes� �şlemler�n�n yapılmasını 
sağlamak,

16-  Gecekonduyla �lg�l� mer'� mevzuata göre kend�s�ne a�t olmayan arsaya �z�ns�z yapılan 
yapıların Beled�ye'n�n �lg�l� b�r�mler� tarafından yıkılmasında gerekl� tedb�rler�n 
alınması �şlemler�n�n yapılmasını sağlamak,

18-  N�zam ve �nt�zamın sağlanması amacı �le beled�ye suçlarını �şleyenler�n tak�b�n�n 
yapılması, suç �şleyenler�n kovuşturulması, suçlular hakkında yasal �şlemler�n�n 
yapılmasını sağlamak,

19- ) Çeş�tl� kom�syonlarda görev yapan zabıta ek�b�n�n çalışmalarının tak�p ed�lmes� ve 
yönlend�r�c� �şlemler�n�n yapılmasını sağlamak,

20-  Zabıta Merkezler� ve Zabıta H�zmet B�r�mler� �le dışarıda görev yapan kend�s�ne bağlı 
ek�pler�n kontrol ed�lmes� ve çalışmaların gereğ� g�b� yürüyüp yürümed�ğ�n�n 
denetlenmes� �şlemler�n�n yapılmasını sağlamak,

23-  Mer'� mevzuatın verd�ğ� yetk� çerçeves�nde kent halkının sıhhat, selamet ve refahını 
sağlamak, kent�n düzen�n� bozucu hareketlere engel olmak,

22-  Ek�b�n görev dağılımını bel�rten program ve ç�zelgeler�n hazırlanması �şlemler�n�n 
yapılmasını sağlamak,

24-  Ana arter ve meydanlarda gez�c� satıcı (seyyar) faal�yet�ne engel olmak,
25-  Yapılışları, görünüşler� ve kokuları �le gel�p geçenler� rahatsız edecek çöp, sakatat, yaş 

der� vs. ler� taşıyanlara engel olmak,
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İdareye İl�şk�n B�lg�ler 

1-F�z�ksel Yapı :

                  H�zmet Ver�len Oda Sayısı

SR NO ODA ADI SAYISI 

1 Zabıta Müdürlüğü 1 

2 Zabıta Noktası 1 

2-Örgütsel  Yapı :

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI

BELEDİYE BAŞKANI

Zabıta Müdürü

İşyer� Açma ve Çalıştırma 
Ruhsat Serv�s�
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3-B�lg� ve Teknoloj�k kaynaklar :

B�lg�sayar Yapısı

SR NO BİLGİSAYARIN TÜRÜ  SAYISI 

1 Tümleş�k B�lg�sayar 2 ad. 

Makine	ve	Cihazlar

SR NO MAKİNE VE CİHAZLAR SAYISI 

1 Lazer Yazıcı  2 ad. 

2 TV 1 ad. 

Kullanılan Yazılım Programları

SR NO YAZILIM PROGRAMLARI 

1 EBYS Modülü (İç�şler� Bakanlığı) 

2 Ruhsat Modülü (İç�şler� Bakanlığı) 
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4-İnsan kaynakları :

Personel Yapısı

SR NO UNVANI  GÖREVİ SAYISI 

1 Zabıta Memuru 
Zabıta Müdür V.  

 
1 

2 Zabıta Memuru Zabıta Memuru 
1 

3 Da�m� İşç� Zabıta Görevl�s� 2 

4 Ş�rket Personel� Zabıta Görevl�s� 7 

Personel�n C�ns�yet Dağılımı

No: Personel Erkek Kadın Toplam  
1 Memur  1 0 1  
2 Kadrolu İşç� 2 0 2  
3 Sözleşmel�  0 0 0  
4 H�zmet Alımı  7 0 7  

 TOPLAM 10 0 10  
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4-  Zabıta Müdürlüğünde teknoloj�k olanaklar �le personel�m�z�n, eğ�t�m, b�lg�, donanım ve 
performanslarını artırıcı çalışmalar yapılmakta,  gel�ş�mler� sağlanmaktadır.

6- Kış Mevs�m�nde İlçe Merkez� ve Kırsal Mahalleler�m�z�n merkez�nde kar tem�zl�ğ� ve yol 
açma çalışmalarını yürütmek.

3-  İlçe Emn�yet Müdürlüğü bünyes�nde görevl�  personel �le alkol, uyuşturucu, bonza� vb. 
madde kullanımına engel olmak �ç�n müşterek çalışmalar yapılmaktadır.

5-  Zabıta Müdürlüğümüz b�lg� ve refah sev�yes� yükselen b�r toplumda etk�n, ver�ml�, 
kal�tel� h�zmet sunmak ve vatandaş memnun�yet�n� daha da artırmak �ç�n öncü 
uygulamaları �le çalışmalarına devam etmekted�r. 

1- Halkının huzur ve sükûnunu sağlamak �ç�n h�zmet vermekted�r. Müdürlüğümüz �lçem�zde 
yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kal�tes�n� sunmaya çalışmaktadır.

2- Teft�ş h�zmetler�n�n yer�ne get�r�lmes� Çarşı,  yaya ve motor�ze devr�ye ek�pler olarak 
karşılaşılan olumsuzluklara yer�nde müdahale ederek h�zmet�n devamlılığını 
sağlamaktadır.

Sunulan	Hizmetler
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Zabıta Müdürlüğü 2019 Faal�yet Raporu

2-  İlçem�zde 2 (�k�) otel mevcut olup, gereken denet�mler yapılmaktadır.

6-  İlçem�zde 1 Adet otopark bulunmaktadır.

4-  İlçem�zde 1.sınıf Mezbaha mevcut olup. Van Büyükşeh�r tarafında gerekl� çalışmalar 
yapılmaktadır.

7-  İlçem�z Zabıta ek�pler�nce seyyar satıcıların g�r�lmes�ne müsaade ed�lmemekted�r. 
D�ğer seyyar satıcılara gerekl� �şgal�ye kes�lerek uygun b�r yer ver�lmekted�r.

12-  2019 yılı �çer�s�nde 191 denet�m faal�yet�nde bulunmuştur. Yapılan denet�mler 
sonucu 2 �şyer�n�n Ruhsatı �ptal ed�lerek kapatılmıştır.

10-  Zabıta Müdürlüğü tarafında2019 yılı �çer�s�nde 2 Adet Ceza� �şlem uygulanmıştır.

8- Zabıta ek�pler�nce 40 �şgal�ye �şlem� yapılmıştır.

14- Zabıta ek�pler�nce kullanılan 1 Adet FORD Cournet aracı ve 1 Adet 15 k�ş�l�k 
M�n�büs serv�s aracı �le çalışmaktadır. D�ğer yönüyle bütün çalışmalarımızı günlük 
ç�zelgeler hal�nde çalışmalarımız devam etmekte olup , yapılan denet�m ve 
çalışmalarımız yıllık denet�m tablosunda bel�rt�lm�şt�r.

13- İlçem�zde mevcut olan Fırın lokanta ve �malathane bu g�b� �şyerler� her haftanın 
Pazartes� günü olmak üzere h�jyen ve �nsan sağlığı açısından gerekl� denet�mler 
yapılmıştır

1- Kaldırımların amacına uygun olarak kullanılması ve esnaflarımızı b�lg�lend�r�lerek 
her türlü �şgale karşı tedb�rler alınmıştır.

11-  İlçem�z Şeh�r Merkez�nde 3 Marangoz İşletmec�s� mevcut olup, Mermer ve el 
sanatları ve kaynak �şler� yapan dem�r doğramacılar olmak üzere büyük �şletmec�ler 
bulunmamaktadır.

3-  İlçem�zde 1 ( b�r ) Ekom�n� �çk� �şyer� bulunmaktadır.

9-  Beled�yem�z Ruhsat B�r�m� olarak 2019 yılı �çer�s�nde 7 Adet �şyer� Açma ve 
Çalıştırma Ruhsatı ver�lm�şt�r.

5- Özell�kle ara sokaklarda ve esnaflarımıza a�t olan araçlar park ed�lmekte ve d�ğer 
araçların park etmeler� �ç�n Trafik ek�pler� �le �ş b�rl�ğ� sonucu çalışmalarımız devam 
etmekte olup Beled�yem�z tarafında yen� b�r Park yer� bel�rleyerek Faal�yete 
geçm�şt�r.
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ  2019 YILI   DENETİM TABLOSU

İŞ YERİ 
TOPLAM 
DENETLENEN 
İŞ YERİ SAYISI 

VERİLEN İKAZ 
TUTANAĞI 

TUTULAN 
ZABITA 
VARAKASI  

ALINAN 
ENCÜMEN 
KARARLARI  

RUHSATI 
OLAN  

RUHSATI 
OLMAYAN  

MÜHÜRLE
ME 
YAPILAN İŞ 
YERLERİ

KALDIRIM 
İŞGALLERİYL

E İLGİLİ 
DENETİMLER 

191 - --  7  170  20  3  

SEYYAR 
SATICILARLA 

İLGİLİ 
DENETİMLER 

20 --- --  ---  ---  ---  ---  

RUHSATSIZ İŞ 
YERLERİ 

DENETİMİ 

10 - --  --  --  --6  --  

PARK 
YASAĞI 
İHLALİ 

DENETİMLERİ 

-- --- ---  ---  ---  ---  --  

AÇIKTA 
SATILAN GIDA 
MADDELERİN
İN DENETİMİ 

12 - --  --  9  3  --  

SARI ÇİZGİ 
UYGULAMASI 

YAPILAN 
YERLER 

--- --- ----  ----  ---  ---  ---  

KAÇAK 
HAYVAN 

KESİMİYLE 
İLGİLİ 

DENETİMLER 

6 - --  ---  4  2  --  

CAMİ VE 
OKUL 

ÇEVRESİNDE
Kİ İÇKİLİ 
YERLER 

DENETİMİ 

- -- --  ---  -  -  --  

KUAFÖRLER 
VE GÜZELLİK 
SALONLARI 

5 -- ---  ---  3  2  --  

RUHSATSIZ 
OTEL VE 

REZİDANSLA
R DENETİMİ 

- --- ---  ---  ---  ---  --  

--RUHSATSIZ 
OTOPARKLAR 

DENETİMİ 

--- --- ---  ---  ---  ---  ---  
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SAĞLIK 
DAİRE 

BŞK.LIĞI İLE 
YAPILAN 

DENETİMLE
R 

--- -- --- --- --- --- -- 

OTOGAR 
DENETİMİ 

--- --- --- --- --- --- --- 

HURDACILA
R, 

MERMERCİL
ER, DEMİR 

DOĞRAMAC
ILAR, 

MARANGOZ
LAR 

3 
 

- --- --- 1 2 -- 

METRUK 
BİNA VE 

GECEKOND
U DENETİMİ 

- - -- --- - - --- 

TAHLİYE 
DENETİMLE

Rİ 

- -- -- -- - -- -- 

YAPILAN 
TEBLİGATL

AR 

22 -- -- -- -- -- -- 

İLAN, 
REKLAM 

DENETİMLE
Rİ 

73 -- -- -- 43 30 --- 

TOPLAM 

333 - -- 7 193 75 
 
 
 

3 
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ  

STRATEJİK AMAÇ 1.  Toplum, çevre ve �nsan sağlığının korunması 

STRATEJİK HEDEF  1.1 . Çağdaş ve sağlıklı b�r kent oluşturulması anlayışı �le yetk� 
alanımız �ç�nde bulunan toplum çevre ve �nsan sağlığını ön planda tutarak beled�yem�z 
h�zmetler�n� ve yaşam stantlarını uygun hale get�rmek ve d�ğer b�r�mlere kolluk gö rev� 
yapmak. 
STRATEJİKHEDEF  1.2.  Ulaşımın, trafik ve sağlık alanında yaşanab�l�r b�r �lçe  yaratmak. 
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Amaç ve Hedefler
Mal� B�lg�ler   :
Bütçe Uygulama Sonuçları   2019 Yılı G�der Bütçes�

Faal�yetler 2019 Yılı Bütçe Tahm�n� 2019 Yılı Bütçe Gerçekleşme  

Personel G�derler� 0,00 TL 0,00  TL  
Sosyal Güvenl�k 
Kurumu G�derler� 0,00 TL 0,00  TL  

Mal ve H�zmet Alımı 
G�derler� 40.141,94 TL 0,00  TL  

Fa�z G�derler� 0,00 TL 0,00  TL  
Car� Transferler 0,00 TL 0,00  TL  
Sermaye G�derler� 417.896,00 TL 0,00  TL  
Sermaye Transferler� 0,00 TL 0,00 TL  
Yedek Ödenek 0,00 TL 0,00 TL  

TOPLAM 458.037,94 TL 0,00  TL  
 
Performans Sonuçları Tablosu :

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  

İdare Adı   BAŞKALE BELEDİYESİ  

Amaç
 

A.1.  Toplum, çevre ve �nsan sağlığın korunması  

 

Hedef  
 H.1.1.  Çağdaş ve sağlıklı b�r kent oluşturulması anlayışı �le yetk� alanımız �ç�nde bulunan 

toplum çevre ve  �nsan sağlığını ön planda tutarak beled�yem�z h�zmetler�n� ve yaşam 
stantlarını uygun hale get�rmek ve d�ğer b�r�mlere kolluk görev� yapmak  

Performans 
Hedefi  P.1.1.1.

 
B�r�m�n teknoloj�k alt yapısı gel�şt�r�lecek ve uygulanacaktır

 

Performans Göstergeler�(Adet)  2019  

1.1.1.1.  Daha ver�ml� h�zmet sunab�lmek �ç�n 
gerekl� mal ve araçların alımı yapılacaktır  1  

Açıklama:  
Daha ver�ml�  h�zmet sunab�lmek �ç�n gerekl� mal ve araçların alımı yapılacaktır   
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  

İdare Adı   BAŞKALE BELEDİYESİ  

Amaç
 

Hedef  

Performans 
Hedefi  

  

Performans Göstergeler�(Adet)  2019  

2.1.1.1.  

 Açıklama:  
   

A.2. Toplum, çevre ve �nsan sağlığın korunması 

 H.2.1.  Çağdaş ve sağlıklı b�r kent oluşturulması anlayı şı �le yetk� alanımız �ç�nde bulunan 
toplum çevre ve  �nsan sağlığını ön planda tutarak beled�yem�z h�zmetler�n� ve yaşam 
stantlarını uygun hale get�rmek ve  d�ğer b�r�mlere kolluk görev� yapmak  

P.2.1.1.  Tüket�c� haklarının korunması hakkındak� kanun uygulanacak ve uygulama 
esaslarına yönel�k eğ�t�mler alınacak  

Eğ�t�m faal�yet� yapılması 40 
 

Eğ�t�m faal�yet� yapılması  

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  

İdare Adı   BAŞKALE BELEDİYESİ  

Amaç
 

  

 Hedef
 

  
 

 Performans 
Hedefi

 
  Performans Göstergeler�(Adet)  2019  

3.1.1.1.

   

A31. Toplum, çevre ve �nsan sağlığın korunması 

 H.3.1.  Çağdaş ve sağlıklı b�r kent oluşturulması anlayışı �le yetk� alanımız �ç�nde bulunan 
toplum çevre ve �nsan sağlığını ön planda tutarak beled�yem�z h�zmetler�n� ve yaşam 
stantlarını uygun hale get�rmek ve  d�ğer b�r�mlere kolluk görev� yapmak  

P.3.1.1.  Tüket�c� haklarının korunması hakkındak� kanun uygulanacak ve uygulama 
esaslarına yönel�k eğ�t�mler alınacak  

Tüm �şletmeler denetlenecek, kanun ve 
yönetmel�klere göre denet�m yapılacak, 
kanuna aykırılık söz konusu olan  �şyerler�ne 
�ş yer� açma ve çalıştırma ruhsatı 
düzenlenmeyecek eks�k görülen �ş yerler� 
kanuna uygun hale get�r�lmed�ğ�  
durumlarda ya kapatılacak ya da ceza� 
�şleme tab� tutulacak

50 

  
Açıklama:  
Tüm �şletmeler denetlenecek, kanun ve yönetmel�klere göre denet�m yapılacak, kanuna aykırılık söz konusu 
olan  �şyerler�ne �ş yer� açma ve çalıştırma ruhsatı düzenlenmeyecek eks�k görülen �ş yerler� kanuna uygun 
hale get�r�lmed�ğ� durumlarda ya kapatılacak ya da ceza� �şleme tab� tutulacak
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Performans Göstergeler�(%)  2019  

3.1.1.2.  Kaçak yapıların denetlenmes�  30  

Açıklama:  
Kaçak yapılaşmanın engellenmes� ve denetlenmes� amacıyla tüm mahallelerde denet�m yapılacak  

 

Faal�yetler Kaynak İht�yacı 2019 (TL) 
Bütçe  Bütçe Dışı Toplam 

1 Araç Alımı - - - 

2 Eğ�t�m faal�yet� yapılması - - - 

3 Kaçak yapıların denetlenmes� - - - 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

Ekonom�k Kod  Ödenek  
 01 Personel G�derler� 0,00  
 02 SGK Devlet Pr�m� G�derler� 0,00  
 03 Mal ve H�zmet Alım G�derler�  40.141,94 
 04 Fa�z G�derler� 0,00  
 05 Car� Transferler 0,00  
 06 Sermaye G�derler� 417.896,00 
 07 Sermaye Transferler�  0,00 
 08 Borç verme  0,00 
 Toplam Bütçe Kaynak İht�yacı 458.037,94 

 

Bü
tç

eD
ışı

K
ay

na
k Döner Sermaye 0,00  

 D�ğer Yurt İç�  0,00  
 Yurt Dışı  0,00  
 Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İht�yacı 458.037,94 
 Toplam  Kaynak İht�yacı 0,00  
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında 
b�lg�m olmadığını beyan eder�m. 

 
Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m.

Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım 
çerçeves�nde �ç kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve 
düzenl�l�ğ� hususunda yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün 
etk�n olarak uygulandığını b�ld�r�r�m.

 

Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller, 
�ç denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dah�l�ndek� hususlara dayanmaktadır. 

Başkale Beled�ye Başkanlığı 07.02.2020 

                 Hal�t AŞAN

Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dah�l�nde;

 

                                Zabıta Müdür V.
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU

“BEKLENTİ ÖTESİ HİZMET VERMEK” hedefi �le faal�yet sunduğumuz 
Müdürlüğümüzde yapılan �ş ve �şlemler�n ana amacı; En öneml� hedefim�z olan İlçem�z 
dah�l�nde kaçak yapılaşma sonucunda oluşan gecekondu bölgeler�n�n; modern, çağdaş yaşam 
alanlarıyla b�r bütün;  kentsel-sosyal tekn�k alt yapı h�zmetler� �le beraber tamamlanmış 
YAŞANILABİLİR MEKAN VE ÇEVRELER  üretme çalışmalarımıza ağırlık vermekt�r. 

Öncel�ğ�m�z; İmar ve Şeh�rc�l�k Müdürlüğü olarak, �nsan ve �nsana saygı doğrultusunda 
doğaya da saygıyı ön plana çıkartan sürdürüleb�l�r İmar Planlama çalışmalarında bulunarak 
Müdürlüğü olan güven duygusunu gel�şt�rmekt�r.

Beled�yem�z�n mücav�r alan sınırları �çer�s�ndek� yerleşme yerler� �le yapılaşmaların 
plan, fen, sağlık,çevre şartlarına uygun olarak yapılaşmasını sağlamak en öneml� 
amacımızdır. Bu amacı yer�ne get�r�rken, tekn�k ve b�l�ş�m s�stem� araçlarını kullanab�lme en 
büyük avantajımızdır. 

                                                                                        Mehmet Sabır  DURSUN
                                                                                     İmar  ve Şeh�rc�l�k Müdür V.
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M�syon ve V�zyon

MİSYONUMUZ
İlkeler� doğrultusunda �lçem�ze; yapı ve fiz�k� mekân ölçeğ�nde kal�tel�, 

modern b�r görünüm kazandırarak ver�ml�, etk�n, yen�l�klere açık olmak, 
modern görünümlü ve tar�h� değerler�n ışığı altında geleceğ� tasarlamak, akt�f, 

ver�ml�, süratl� ve kal�tel� h�zmet vererek halkımızdan bekled�ğ�m�z özgüven� 
kazanmak, rasyonel çözümlerle, halkın sorunlarını ortadan kaldırmak ve şeffaf 

b�r Müdürlük olmak.

VİZYONUMUZ
Kanun ve yönetmel�kler �le mevzuatlara uygun plan proje yapımının 

sağlanarak �lçem�ze depreme dayanıklı, kal�tel� ve modern b�nalar 
kazandırmak.Tekn�k ve sosyal alt yapısı tamamlanmış, gecekondusuz, 

yaşanab�l�r mekanlar oluşturarak �lçem�z� tar�h� ve doğal güzell�kler� �le b�rl�kte 
olgunlaştırmak ve bu amaçla projeler üretmek.İlçem�z� standartların üzer�ne 

taşıyarak, 'örnek �lçe' olması yolunda her türlü yen�l�ğe açmak. Var olan doğal 
kaynakların, doğal güzell�kler�n ve tar�h� değerler�n ışığı altında geçm�ş ve 

geleceğ� bugünde b�rleşt�rmek
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Başkale İlçes� İmar Planı Rev�zyonu Plan Notları
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Yetk�, Görev ve Sorumluluklar 

1- Beled�ye Başkanı'nın ve/veya yetk� verd�ğ� Başkan Yardımcısının gözet�m� ve 
denet�m� altında, mer'� mevzuat gereğ� Müdürlüğün; sevk ve �dares�n�, organ�ze 
ed�lmes�n�, gerekt�ğ�nde reorgan�ze ed�lmes�n�, kadrolar arasında görevler�n 
dağıtılmasını, �ş ve �şlemler�n yen�den tanz�m�ne �l�şk�n dâh�l� düzenlemeler� yapar,

2- Başkanlığın amaçlarını ve genel pol�t�kalarını kend� uğraş alanlarını �lg�lend�rd�ğ� 
derecede b�l�r, genel pol�t�kaların uygulanmasını devamlı olarak �zler, amaçlara 
uygunluğunu araştırır, genel pol�t�kalarda yapılması gerekl� değ�ş�kl�kler� b�ld�r�r,

5-  Görev alanı �ç�nde bulunan faal�yetler �ç�n uzun, orta ve kısa vadel� planlar hazırlar. 
Planların uygunluk ve yeterl�l�ğ�n� devamlı olarak �zler, gerek�yorsa, düzeltmeye 
yönel�k tedb�rler� alır,

3- Müdürlüğü �ç�n, Başkanlığın gayeler�, pol�t�kaları, bütçeler� �le uyumlu hedefler, 
planlar, programlar gel�şt�r�r ve ver�len sorumluluğa göre �craat yapar,

4-  Başkanlığın amaçlarını ve pol�t�kalarını, yönett�ğ� ve �şb�rl�ğ� yaptığı personele 
açıklar, en �y� şek�lde yönetmeler� �ç�n gerekl� �zahatı ver�r ve uygulamaları kontrol 
eder,

6-  Müdürlüğün �şler�n� en kısa zamanda ve en ekonom�k olarak �stenen şek�lde 
sonuçlandırmak üzere planlar,

10-  Kend�s�n�n ve personel�n�n becer� ve meslek� b�lg� açısından gel�şmes�n� sağlamak 
üzere eğ�t�m planlamasını yapar,

9-  Müdürlüğün yıllık faal�yet planını Başkanlığın stratej�k hedefler�ne göre hazırlar, 
faal�yet planına göre yıllık bütçes�n� Mal� H�zmetler Müdürlüğü �le koord�nel� olarak 
hazırlar, Başkanlıkça bel�rlenm�ş zamanda am�r�ne ver�r,

12-  Müdürlüğün tüm �şler�n� en etk�n şek�lde yapmak üzere, Başkanlığın mevcut 
organ�zasyon şeması, �ş tar�fler� ve poz�syonların �ht�yaç gösterd�ğ� vasıflara uygun 
kadrosunu organ�ze eder,

13-  Organ�zasyon yapısında ve/veya �ş tar�fler�nde zamanla doğacak değ�ş�kl�k 
�ht�yaçlarını am�r� vasıtasıyla İnsan Kaynaklarından sorumlu Müdürlüğe b�ld�r�r,

11-  Başkanlığın kabul ett�ğ� yönet�m ve organ�zasyon prens�pler�n� astlarına �zah eder, 
organ�zasyon �ç�ndek� konumlarının üst-ast ve yatay organ�zasyonel konumlarla 
�l�şk�ler� hakkında gerekl� b�lg�y� vererek ahenkle çalışmalarını tem�n eder,

7- Gelecekte doğacak �ht�yaçlara cevap vereb�lecek şek�lde el�ndek� kadro, mak�ne, 
�şyer� ve teçh�zatın planlamasını yapar,

14-  Çalıştırdıkları görevl�ler�n �ş tar�fler�n� ve performans kr�terler�n� hazırlayıp am�r�ne 
tekl�f eder,

15-  Çalıştırdıkları görevl�ler�n, �şbölümü esasları dâh�l�nde, sorumluluklarını bel�rler ve 
bu görevler� ben�mset�r,

17-  İş tar�fler�nde mevcut olmayan görevler� emr�ndek�lere usulünce ver�r,

8- Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere �stenen b�lg�ler� zamanında 
ulaştırab�lecek ve alt kademelere kurum karar, pol�t�ka ve yönetmel�kler�n� hakkında 
zamanında ve doğru b�lg� vereb�lecek şek�lde planlar,

18-  Emr�ndek� elemanlara görevler�n� yer�ne get�reb�lmeler� �ç�n gerekl� yetk� 
delegasyonunu yapar, onları �n�s�yat�fler�n� ve yetk�ler�n� kullanmaya teşv�k eder,

16-  elemanlara �ş tar�fler�n� �zah eder, �ş tar�fler�nde bel�rt�len görev ve sorumlulukların 
doğru anlaşılmalarını sağlar,
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20-  Yokluğunda görevler�n aksatılmadan yürütüleb�lmes� �ç�n yer�ne bakacak şahsa 
vekâlet ver�r ve görevler�n� taks�m eder,

28-  Haberleşmeye büyük önem vererek, alınan kararların uygulayıcılarına doğru b�r 
şek�lde ve süratle ulaştırılmasını sağlar,

29-  Faal�yet� �ç�n am�r�nce talep ed�len veya faydalı gördüğü bütün raporları sunar. 
Raporları vermeden önce gerekl� tetk�kler� yapar ve tasd�k eder, gereks�z b�lg�ler� 
ayıklayarak raporların kısa ve öz olmasını sağlar.

25-  Astlarının sorularını kes�n olarak cevaplandırır, gereken kararları süratle alır ve 
b�ld�r�r,

24-  Müdürlüğün ver�ml�l�ğ�n�n arttırılmasını ve �şler�n daha kal�tel�, düzenl� ve süratl� 
şek�lde yürütülmes�n� sağlamak üzere, çalışma metotlarını gel�şt�rmeler� �ç�n astlarına 
meslek� yardımda bulunur, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmeler� �ç�n d�s�pl�n� 
tem�n eder,

21- İşgücünün en faydalı şek�lde kullanılması ve �şler�n en az mal�yetle yürütülmes� �ç�n, 
emr�ndek� personel�n görev ve sorumluluklarını açık, seç�k ve anlayab�lecekler� 
sadel�kte bel�rt�r, �ş ve �şlemler�n buna uygunluğunu denetler,

23-  Müdürlüğün tüm faal�yetler�nde �lg�l� kanun, tüzük, yönetmel�k, genelge, tebl�ğ, �ş 
metotları ve d�ğer �lg�l� mer'� mevzuata r�ayet� sağlar, bunların uygulanmasını sürekl� 
kontrol eder; düzelt�lmes� gereken hususlar �ç�n de olumlu öner� ve tekl�fler�, b�r üst 
am�r�n�n görüşüne sunar,

19- Müdürlüğüne alınacak, ayrılacak personel �le personel�ndek� statü değ�ş�kl�kler�n�, 
Başkanlığın personel pol�t�ka ve usuller� çerçeves�nde kontrol eder,

26-  Danışman durumunda görev yapanlarla teması ve onlardan faydalanmayı tem�n eder,
27-  Terfi etmes� veya �ş başında olmaması hal�nde, yer�ne görev�n� �fa edeb�lecek b�r 

yardımcıyı yet�şt�r�r,

22-  Kend�s�n�n ve organ�zasyonun ver�ml� ve etk�n çalışmasına yardım edecek bütün 
konularda b�lg�s�n� devamlı arttırır,
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İdareye İl�şk�n B�lg�ler 

1-F�z�ksel Yapı :

                H�zmet Ver�len Oda Sayısı

SR NO ODA ADI SAYISI 

1 İmar ve Şeh�rc�l�k Müdürlüğü 1 

   

 

2-Örgütsel  Yapı :

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI

BELEDİYE BAŞKANI

BAŞKAN YRD.

İmar ve Şeh�rc�l�k Müdür V.
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3-B�lg� ve Teknoloj�k kaynaklar :

Bilgisayar	Yapısı

SR NO BİLGİSAYARIN TÜRÜ  SAYISI 

1 Tümleş�k B�lg�sayar 1 ad. 

 

Makine	ve	Cihazlar

SR NO MAKİNE VE CİHAZLAR SAYISI 

1 Yazıcı  1 ad. 

 

Ölçüm	Cihazları

SR NO CİHAZLAR SAYISI 

1 Topcon Marka GR-5 GPS(Takım) 1 ad. 

2 Topcon Marka Klas�k N�vo(Takım)  1 ad. 

 

Kullanılan	Yazılım	Programları

SR NO YAZILIM PROGRAMLARI 

1 e-Beled�ye B�lg� S�stem� (İç�şler� Bakanlığı) 

2 TMY Programı (Eşkom Yazılımı)  

3 Netcad Programı (CAD ve GIS Tabanlı) 
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4-İnsan kaynakları :

Personel	Yapısı

SR NO UNVANI  GÖREVİ SAYISI 

1 İmar ve Şeh�rc�l�k 
Müdür V.  

Müdür V.  1 

2 Da�m� İşç� Saha ve Büro Elamanı 1 

3 Personel A.Ş. Saha ve Büro Elamanı 1 

 

Personelin	Cinsiyet	Dağılımı
No: Personel Erkek Kadın Toplam 
1 Memur  0 0 0 
2 Kadrolu İşç� 1 0 1 
3 Sözleşmel�  1 0 1 
4 Personel A.Ş.  1 0 1 
 TOPLAM 3  3 
 

5-Sunulan H�zmetler :

1- Ön proje onayı
2-İ nşaat ruhsatı ver�lmes� (yen� yapı �ç�n ruhsat ver�lmes�)
3-T ad�lat ruhsatı ver�lmes�
4-Ş ant�ye şefi değ�ş�kl�ğ�nden dolayı ruhsat yen�leme
5-Y apı denet�m firması ve müteahh�t değ�ş�kl�ğ�nden dolayı ruhsat yen�leme,
6-R uhsat yen�lemes�,
7-B ağımsız bölüm m2 tesp�t�,
8-Z em�n ön b�lg� har�tası ve zem�n etüt onayı,
9-K amu alanı terk�nler�,
10-G eç�c� �nşaat ruhsatı ver�lmes�,
11-M �mar� ve stat�k proje tasd�k�,
12-Y azılı İmar Durumu Belges� Ver�lmes�
13-İ mar Durumu Belges� Düzenlenmes�
14-Ş �fah� İmar Durumu B�lg�s� Ver�lmes�
15-P lan Tad�lat ve Rev�zyonları �le Eks�k İmar Planlarının Tamamlanması
16-Y en� yapılacak b�nalara �st�kamet ve kot ver�lmes�
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6- Yönet�m ve İç Kontrol S�stem� :

Beled�yem�zde,  faal�yetler mal� yönet�m ve kontrol mevzuatı �le d�ğer mevzuata uygun 
olarak yürütülmekted�r. Kamu kaynaklarının etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanılmasını 
tem�n etmek üzere �ç kontrol süreçler�n� B�r�m�m�z Mal� H�zmetler Müdürlüğü koord�natörlüğünde 
yürütmekted�r. 

GENEL BİLGİLER

İdaren�n Amaç ve Hedefler� :

İMAR VE ŞEHİRCİLİK 
 MÜDÜRLÜĞÜ 

AMAÇ  : İlçem�z dah�l�nde kaçak yapılaşmanın önüne geç�lerek; modern, çağdaş 
yaşam alanlarıyla b�r bütün;  kentsel-sosyal tekn�k alt yapı h�zmetler� �le beraber 
tamamlanmış YAŞANILABİLİR MEKAN VE ÇEVRELER   üretmek.  
 
HEDEF  : Beled�yem�z�n mücav�r alan sınırları �çer�s�ndek� yerleşme yerler�nde 
yapılaşmaların plan, fen, sağlık, çevre şartlarına uygun olarak teşekkülünü 
sağlamaktır.  
 
 

Temel Pol�t�ka ve Öncel�kler  :
İlçe sınırları dah�l�ndek� �mar faal�yetler�n�n mevcut ve mer� �mar planlarına göre 

uygulanmasını sağlamak, yaşanılab�l�r mekan ve çevreler  üreterek dünya standartları 
sev�yes�ne uygun b�r şeh�r planlamasını gerçekleşt�rmekt�r.
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FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Mal� B�lg�ler   :
Bütçe Uygulama Sonuçları   :

Hesap Adı  Bütçe �le Ver�len 
 

        Harcanan  
 

İptal Ed�len Ödenek  
 

H�zmet Alımı 373.292,50 TL 
 

67.321,36 TL  
 

305.971,14 TL  
 

Mamul Mal Alımı 157.622,89 TL 
 

0,00 TL  157.622,89 TL  
 

Gayr� Menkul 
Alımları ve 
Kamulaştırma 

550.000,00 TL 
 0,00 TL  550.000,00 TL  

 

    
TOPLAM 1.080.915,39 TL 67.321,36 TL  1.013.594,03 TL  

 
 

             Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar : 
Beled�yem�zce İmar ve Şeh�rc�l�k Müdürlüğüne Bütçe �le ver�len ödenek  1.080.915,39 TL 
Gerçekleşen G�der  67.321,36 TL d�r

Performans B�lg�ler� :

Faal�yet ve Proje B�lg�ler� :

FAALİYETLER:

2- İlçem�z Çaldıran Mahalles� �le Ilıcak Mahalles�ne bağlı Bell�yurt sokağı arasında 
kalan yola Sokak �sm� ver�lmes� yönünde karar alınmıştır.

5- 2019 yılında 3 Adet Yapı Ruhsatı, 2 Adet Yapı Kullanma İz�n Belges� düzenlenm�şt�r.

3- Tepebaşı mahalles�nde yer alan ve mülk�yet� Beled�yem�ze a�t olan taşınmaz Başkale 
Devlet Hastanes� alanı olarak kullanılmak şartıyla İl Sağlık Müdürlüğüne bedels�z 
devred�lm�şt�r.

1- İfraz-Tevh�t-Yola Terk �şlemler� �ç�n Beled�yem�ze ayrı ayrı sunulan 14 adet dosya 
Beled�ye Encümen Kararları doğrultusunda uygun görülmüştür.

4- Beled�yem�zce yaptırılan 1/1000 Ölçekl� Rev�zyon Uygulama İmar Planına yapılan 
�t�razlar Van Büyükşeh�r Beled�yes�ne gönder�lm�ş, Büyükşeh�r Beled�ye Mecl�s kararı 
�le �t�razlara kısmen düzeltme, kısmen redd�ne ve planın kes�nleşmes�ne karar 
ver�lm�şt�r.
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İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU

�st�hdamda terc�h�m�z “sözleşmel� personel” �st�hdamı olarak şek�llenmekted�r. 
Ancak başta çalışma yasaları olmak üzere tüm personel mevzuatının bu reformlarla b�rl�kte 
güncellenmes� ve tam mevzuat uyumunun sağlanması yoluyla beklenen sonuçlar elde 
ed�leb�lecekt�r. Değ�ş�m ve gel�ş�m merkeze �nsanı yerleşt�rmekte olup, b�z uygulayıcıların 
da bu dönüşüm sürec�nde yeterl� z�hn� kabul �ç�nde olmamız gerekecekt�r. 2019 
faal�yetler�m�z�n gerçekleşt�r�lmes� sürec�nde b�zler, katkısı olan tüm çalışma 
arkadaşlarımıza ve b�zlere desteğ�n� es�rgemeyen üst yönet�m b�r�mler�ne teşekkür eder, 
2019 yılı faal�yetler�nde de tüm çalışma arkadaşlarımıza başarılar d�ler�m.

İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m Müdür V.

Beled�yeler hızla gel�şen kamu reformu ve yen�den yapılanma sürec�nde personel 
b�r�mler� açısından pas�f personelc�l�k anlayışından, akt�f �nsan kaynakları yönet�m� 
anlayışına geç�ş dönem� yaşamaktadır. Bu dönemde çalışanlarla kurum, kurumla devlet 
arasında ve daha çok çalışanlarla �lg�l� mal� ve hukuk� �l�şk�ler üzer�ne kurulu olan klas�k 
personel yönet�m�nden, eleman �ht�yacının bel�rlenmes�, uygun elemanların seç�lerek kurum 
kültürüne alıştırılmalarından çalışanların mot�vasyonu, performans değerlend�rmes�, 
çatışmaların çözümü, b�reyler ve gruplar arası �l�şk�ler�n ve �let�ş�m�n sağlanması, yönet�m 
organ�zasyonun gel�şt�r�lmes�, yen�den yapılanma, sağlıklı b�r çalışma ortamının 
oluşturulması, kurumsal kültürün gel�şt�r�lmes�, çalışanların eğ�t�m� ve gel�şt�r�lmes� g�b� 
b�rçok alanı kapsayan ve klas�k personel yönet�m�n�n ancak b�r alt dal olarak �çer�s�nde yer 
aldığı �nsan kaynakları yönet�m�ne geç�lmekted�r. Genelde kamuda özelde �se Beled�yelerde 
temel �st�hdam türü memur ve �şç�den sözleşmel� personel eksen�ne kaymaktadır. Bununla 
b�rl�kte hükümet programı dah�l�nde, beled�yem�z bünyes�nde h�zmet alımı yoluyla çalışan 
personel�n Beled�ye �şt�rak�ne geç�ş� beklend�ğ�nden ön çalışma ve değerlend�rmeler 
yapılmaktadır.

  Ekrem DERE
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İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m Müdürlüğünün Görev, Yetk� ve 
Sorumlulukları 

1- Yönet�c�ler�n genel ve ortak görev yetk� ve sorumluluklarına �l�şk�n hükümler� yer�ne 
get�rmek 

2- B�r�m� yönetmek, yeterl� sayı ve n�tel�kte personel �st�hdamını sağlamak 

4- B�r�m�n Kurumlar ve Müdürlükler arası yazışmalarını yapmak ve b�lg� alışver�ş�nde 
bulunmak 

5- B�r�m personel�n�n göreve devam/devamsızlığını �zlemek 
6- Müdürlüğün çalışma planı, program ve bütçes�n� hazırlamak 

10- Müdürlük personel�n�n g�zl� s�c�l raporlarını doldurmak 
11- Beled�yen�n tüm personel�n�n özlük hakları �le �lg�l� uyuşmazlık ve anlaşmazlıklarını 

çözümlemek 

9- Başkanlık tarafından bel�rlenen usul, sınır ve tal�matlar çerçeves�nde Beled�yey� 
tems�l etmek, ver�len görevler� yer�ne get�rmek 

3- Gelen g�den evrakı �ncelemek 

7- Görev alanı �le �lg�l� çalışmalarda düşük mal�yet yüksek kal�te ve ver�ml�l�k hedefler� 
�le hareket etmek ve personel�n� bu konuda teşv�k etmek, b�l�nçlend�rmek 

8- Sorumluluğu altındak� faal�yetlerle �lg�l� b�lg� akışı, kayıt, rapor ve yazışmaların, 
�lg�l� yasa yönetmel�k, kanun hükmünde kararname, �ç tal�mat ve kurallara uygun 
olarak düzenlenmes�n� , saklanmasını ve gerek�yorsa g�zl�l�ğ�n� sağlamak 

GENEL BİLGİLER

M�syon ve V�zyon

VİZYONUMUZMİSYONUMUZ
Çalışanlarımızı gel�ş�me ve 

değ�ş�me yönel�k hazırlamak, tüm 
b�r�mler�n s�nerj� �çer�s�nde çalışmasını 
sağlamak, personel tem�n� ve personel 
eğ�t�m� �le hukuk� konusunda gerekl� 
desteğ� sunmak,

        Başkale'y� yerelden evrensele marka b�r
kent olarak taşıyan, güçlend�ren, huzurlu ve 
mutlu b�r şeh�r hal�ne get�ren, geleceğ�n 
nes�ller�ne yen�l�kç� h�zmetler üreten ve 
koruduğu değerler�yle “Arzu Ed�len Başkale” 
                                    �ç�n model b�r 
                                           beled�ye olmak.

Yetk�, Görev ve Sorumluluklar
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12- Görev ve yetk�ler�n� Beled�yen�n menfaatler�n� ve �t�barını koruyacak ve olumlu 
�majını yükseltecek doğrultuda kullanmak 

14- Personel�n k�ş�l�k ve özlük haklarını koruyarak, mah�yet�ndek� memurlara hakkan�yet 
ve eş�tl�k �ç�nde davranmak 

23- Mah�yet�ndek� memurlara kanunlara aykırı em�r veremez ve husus� menfaat 
sağlayacak b�r talepte bulunamaz, hed�yes�n� kabul edemez, borç alamaz.

13- B�r�m�n ve Beled�yen�n görevler�n�n etk�n ve ver�ml� b�r şek�lde yer�ne 
get�r�leb�lmes�n� sağlayacak, yürütülecek göreve uygun n�tel�kl�, personel�n 
seç�lmes�n� sağlayacak s�stem� tesp�t etmek ve gel�şt�rmek 

15- H�zmet kal�tes�n� yükseltecek k�ş�sel ve meslek� eğ�t�m programları hazırlamak ve 
bununla �lg�l� yayın ve b�lg� kaynaklarından faydalanılmasını sağlamak 

16- Yetk�s�n� kanun tüzük ve yönetmel�klerde bel�rt�len esaslar �ç�nde kullanmak 
17- Personel planlaması �le �lg�l� çalışmaları yürütmek, personel �ht�yaçlarını s�steml� b�r 

b�ç�mde tesp�t etmek, personel�n b�r�mler arasında sayı n�tel�k yönünden uygun 
b�ç�mde dağılımını sağlamak, kadro, şema ve cetveller�n� onaylattırmak ve kadroları 
sağlamak, buna göre atamalar yapmak, 

21- Memur ve �şç� d�s�pl�n kurulu çalışmalarına katılmak, kurulun raportörlük görev�n� 
yapmak 

18- İşe alınacak personel�n n�tel�kler�n� ve sınav yöntemler�n� tesp�t etmek, uygulamaları 
�zlemek 

22- Kurum kadrolarında görevl� bütün personel�n atama, yükselme, kadro �nt�bakı, yer 
değ�şt�rme, hastalık, fazla çalışma, emekl�l�k ve cezalandırma g�b� özlük �şler�n� 
yürütmek ve bu konulara �l�şk�n ödeme �şler�ne a�t tahakkuklarını yürürlüktek� �lg�l� 
yasalar, personel yönetmel�ğ� ve d�ğer yönetmel�k esaslarına göre uygun b�ç�mde ve 
zamanında yapmak,

19- İşveren vek�l� olarak toplu �ş sözleşmes� toplantılarına katılmak, �şç�-�şveren 
�l�şk�ler�n� düzenlemek ve yürütmek 

20- Personel �le �lg�l� yasaları derlemek, uygulamak, tüzük ve yönetmel�k taslaklarını 
yasalara göre hazırlamak 

İdareye İl�şk�n B�lg�ler  
1-F�z�ksel Yapı :
    H�zmet Ver�len Oda Sayısı

SR  ODA ADI SAYISI 

1 İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m Müdürlüğü 1 

2 İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m Müdürlüğü Büro serv�s� 1 
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2-Örgütsel  Yapı :  

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI  
 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

3-B�lg� ve Teknoloj�k kaynaklar : 

Bilgisayar	Yapısı	ve	Makine	ve	Cihazlar	

BELEDİYE BAŞKANI 
 

BAŞKAN YARDIMCISI  

İNSAN KAYNAKLARI VE 
EĞİTİM MÜDÜRÜ 

   PERSONEL ÖZLÜK 
İŞLERİ SEVİSİ 

 

   BORDRO SERVİSİ 

 

 

SR  BİLGİSAYARIN TÜRÜ  SAYISI 

1 Tümleş�k B�lg�sayar 2 adet 

2 Telefon Mak�nes� 2 adet 

3 Fotokop� Mak�nes� 1 adet 

4 Personel Görev Kartı Basma Mak�nes� 1 adet 

5 Parmak İz� Alma Mak�nes� 1 adet 

 



156 2019

Kullanılan	Yazılım	Programları 	

SR  YAZILIM PROGRAMLARI 

1 e-Beled�ye B�lg� S�stem� (İç�şler� Bakanlığı) 

	

4-İnsan kaynakları : 

Personel	Yapısı	

SR  UNVANI  GÖREVİ SAYISI 

1 Memur İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m Müdür.V.  1 

2 Ş�rket Personeller� Büro Görevl�s� 2 

3 Ş�rket Personeller� Kat Görevl�s� 1 

	

Personelin	Cinsiyet	Dağılımı	

No: Personel Erkek Kadın Toplam 
1 Memur  1 0 1 
2 H�zmet Alımı  3 0 3 
 TOPLAM 4  4 

 
5-Sunulan H�zmetler : 

Kanun, Yönetmel�k ve mevzuatlar çerçeves�nde tüm �şç�, memur, sözleşmel� ve 
h�zmet alımı yolu �le çalışan personel�n; 

1- Özlük �şler� �le �lg�l� �şler�n yürütülmes�, 
2- Personel �le �lg�l� �dar� ve mal� �şlemler�n tak�b� ve bu alanda tüm �şlemler�n  

yürütülmes�, 
3- Eğ�t�m ve �şe alım süreçler�n�n yürütülmes�, 
4- Personel�n mot�vasyonunun ve kurumsal a�d�yet�n� artırılmasına 

yönel�k çalışmaların yürütülmes� 
5- Memur atama �şlemler�n� yapmak. 
6- Memurların mal b�ld�r�mler�n� almak ve saklamak. 
7- Memur personel�n yükselme, terfi ve �nt�bak �şlemler�n� yapmak. 
8- Memurların; norm kadro �lke ve standartları, uygulama ve esasları, kadro �hdası, �ptal� 

ve değ�şt�r�lmes� �şlemler�n� yapmak. 
9- Memur send�kası �st�fa ve katılım �şlemler�n� yapmak. 
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15- Tüm personel�n (Memur, İşç� ve Sözleşmel� Personel) �z�n �şlemler�n� yapmak.

13- Memur; �şç� ve sözleşmel� personele a�t özlük dosyalarını tutmak.

GENEL BİLGİLER

İdaren�n Amaç ve Hedefler� :

11-  İlg�l� personeller�m�z�n sem�nerlere, sempozyumlara katılımını sağlamak

İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m Müdürlüğü, aşağıda bel�rt�len amaç ve hedeflere 
yönel�k çalışmalarını sürdürmekted�r.

17- Memur ve İşç� emekl�l�k �şlemler�n� yapmak.

21- B�reysel n�tel�kler� kazandırılmış personeller kurumumuzu çok daha �ler�ye 
taşıyacağı gerçeğ�n�n ışığında n�tel�kl� personel� yet�şt�rmek ve uygun alanlarda 
�st�hdam etmek.

12- İlg�l� personeller�m�z�n sem�nerlere, sempozyumlara katılımını sağlamak.

22- Kar�yer planlamasına destek olmak, beled�yem�z�n gereks�n�m�n� sağlayacak 
personel� elde etmek amacıyla uygun poz�syonlara yerleşt�rmek.

24- Beled�yem�zde �şe başlayan çalışanlarımıza oryantasyon (alıştırma) eğ�t�m� 
düzenlemek.

Beled�yem�zde,  faal�yetler mal� yönet�m ve kontrol mevzuatı �le d�ğer mevzuata 
uygun olarak yürütülmekted�r. Kamu kaynaklarının etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r 
şek�lde kullanılmasını tem�n etmek üzere �ç kontrol süreçler�n� B�r�m�m�z İnsan 
Kaynakları ve Eğ�t�m Müdürlüğü koord�natörlüğünde yürütmekted�r. 

20- D�s�pl�n s�stem�n�n personele tanıtılması ve d�s�pl�n �şlemler�n� yürütmek.

14- Hata oranını azaltıcı denet�mler

23- Beled�yem�zde �ç kaynaklar yoluyla boş poz�syonların doldurulmasında farklı 
bakış açıları gel�şt�rmek.

16- Memur ve �şç� personel d�s�pl�n kurullarının oluşturulması ve d�s�pl�n toplantı 
çağrılarının yapılması; sonuçlarının uygulanması.

10- Üst görev (Müdürlük v.b.) vekalet yazılarını hazırlayıp, duyurmak.

18- İşç� personel�n Toplu İş Sözleşme sürec�n� düzenlemek.
19- Staj �ç�n başvuran L�se ve Ün�vers�te öğrenc�ler�n�n �şlemler�n� tamamlamak.

    

 6- Yönet�m ve İç Kontrol S�stem� :

Başkale Beled�yes�'n�n amaç ve hedefler�; “Kentl�ye Yönel�k H�zmetler”, 
“Kente Yönel�k H�zmetler” ve “Kurumsal H�zmetler” olmak üzere stratej�k 
planda 3 ana başlık altında yer almaktadır.
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İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

STRATEJİK AMAÇ 1 . Kurumsal yapıyı oluşturmak, kurum anlayışını çalışanlar arasında 
yerleşt�r�lmes�, personel açığının g�der�lmes�, personele gerekl� eğ�t�m�n ver�lmes�, personel�n 
b�lg� ve becer�ler�ne göre �st�hdam ed�lmes�, çalışan personel�n özlük hakları korunarak �ç 
huzurun sağlanması. 
STRATEJİK HEDEF 1.1.  Çalışan personeller arasında k urumsallaşma yerleşt�r�lmel�d�r. 
Kurum b�reye bağlı olmadan sürdürüleb�l�r, gel�şt�r�leb�l�r olmalıdır. İht�yaç duyulan 
personel�n �st�hdamının sağlanması. 
STRATEJİKHEDEF  1.2.  Gelen – g�den evrakların doğru b�r şek�lde ve zamanında �lg�l� 
yerlere gönder�lmes� ve gerekt�ğ�nde bulunmasını sağlamak amacıyla kayıt altına alınması. 

STRATEJİK HEDEF  1.3. Kurum �ç� h�zmet�n en akt�f ve en ver�ml� b�ç�mde 
sunulab�lmes� �ç�n personel eğ�t�mler�ne öncel�k ver�lmes�. 

 
Temel Pol�t�k ve Öncel�kler  :
· Personel Mot�vasyon Düzey�n�n Yükselt�lmes�  
· Yeterl� sayıda n�tel�kl� personel �st�hdamının  sağlanması.  
·
 

Çalışmaların etk�n ve ver�ml� hale
 
get�r�lmes�.

  
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Mal� B�lg�ler   :
Bütçe Uygulama Sonuçları 
                                               2019 Yılı G�der Bütçes�

Faal�yetler 2019 Yılı Bütçe Tahm�n�  2019 Yılı Bütçe Gerçekleşme  

Personel G�derler� 5.474,000,00 TL  6.105.370,53 TL  
Sosyal Güvenl�k 
Kurumu G�derler� 

826.000,00 TL  821.562,07 TL  
Mal ve H�zmet Alımı 
G�derler� 

7.120,000,00 TL  7.201.331,96 TL  
Fa�z G�derler�  0,00 TL  
Car� Transferler 300.000,00 TL  246.956,80 TL  
Sermaye G�derler� 10.648,00 TL  0,00 TL  
Sermaye Transferler�  0,00 TL  
Yedek Ödenek 587.500,00 TL  587.500,00 TL  
TOPLAM

 14.318.148,00
 
TL

 
14.962.721,36

 
TL
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Temel mal� tablolara �l�şk�n açıklamalar

Personel G�der� : 2019 Bütçe �le ver�len ödenek 5.474,000,00 TL,  Gerçekleşen g�der 
6.105.370,53 TL 'd�r

Mal ve H�zmet Alım G�derler� : Bütçe �le ver�len ödenek 7.120,000,00 TL Gerçekleşen 
G�der 7.201.331,96 TL'd�r

Car� Transferler :Bütçe �le ver�len ödenek  300.000,00 TL Gerçekleşen G�der  
246.956,80 TL'd�r

Fa�z G�derler� :: Bütçe �le ver�len ödenek 0,00 TL Gerçekleşen G�der  0,00,17 TL 'd�r

Yedek Ödenek G�der� : Bütçe �le ver�len ödenek  587.500,00 TL Gerçekleşen G�der  
587.500,00 TL 'd�r

 Sosyal Güvenl�k Kurumu Devlet P�r�m� G�der� : bütçe �le ver�len ödenek                     
826.000,00 TL, Gerçekleşen g�der 821.562,07 TL 'd�r

Performans B�lg�ler� :

Faal�yet ve Proje B�lg�ler� :

H�zmet �ç� eğ�t�m ver�lmes�

FAALİYET BİLGİLERİ
Hata oranını azaltıcı denet�mler
Evrak arş�vlemes�n�n yapılması

2. Kurumsal yapıyı oluşturmak, kurum anlayışını çalışanlar arasında yerleşt�r�lmes�, personel 
açığının g�der�lmes�, personele gerekl� eğ�t�m�n ver�lmes�, personel�n b�lg� ve becer�ler�ne göre 
�st�hdam ed�lmes�, çalışan personel�n özlük hakları korunarak �ç huzurun sağlanması

1.Kurumsal yapıyı oluşturmak, kurum anlayışını çalışanlar arasında yerleşt�r�lmes�, personel 
açığının g�der�lmes�, personele gerekl� eğ�t�m�n ver�lmes�, personel�n b�lg� ve becer�ler�ne göre 
�st�hdam ed�lmes�, çalışan personel�n özlük hakları korunarak �ç huzurun sağlanması

3. Kurumsal yapıyı oluşturmak, kurum anlayışını çalışanlar arasında yerleşt�r�lmes�, personel 
açığının g�der�lmes�, personele gerekl� eğ�t�m�n ver�lmes�, personel�n b�lg� ve becer�ler�ne göre 
�st�hdam ed�lmes�, çalışan personel�n özlük hakları korunarak �ç huzurun sağlanması

Proje B�lg�ler�:



160 2019

Performans Sonuçları Tablosu :
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 
İdare Adı BAŞKALE BELEDİYESİ

Amaç

 

A.1. Kurumsal yapıyı oluşturmak, kurum anlayışını çalışanlar arasında yerleşt�r�lmes�, 
personel açığının g�der�lmes�, personele gerekl� eğ�t�m�n ver�lmes�, personel�n b�lg� ve 
becer�ler�ne göre �st�hdam

 

ed�lmes�, çalışan personel�n özlük hakları korunarak �ç hu zurun 
sağlanması

 

Hedef

 
 

H.1.1.

 

Çalışan personeller arasında kurumsallaşma yerleşt�r�lmel�d�r. Kurum b�reye bağlı 
olmadan sürdürüleb�l�r, gel�şt�r�leb�l�r olmalıdır. İht�yaç duyulan personel�n �st�hdamının 
sağlanması

 

Performans 
Hedefi

 

P.1.1.1.

 

İst�hdam ed�len personel�n �ş ve görev tanımlarının açık seç�k yapılmasının 
sağlanması

 

Performans Göstergeler�(%)

   

2019

1.1.1.1.

 

Görev tanımları yapılma oranı

 
 

100

Açıklama:

 

Çalışan personel�n görev tanımlarının yapılması

 

1.1.1.2.

 

Kurum �ç� kuralların bel�rlenmes�  

 

100
Açıklama:

 

Kuralların uyum oranı

 

1.1.1.3.

 

İht�yaç kadar personel

 

-
Açıklama:

  

Personel artış oranı

 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

 

İdare Adı

  
BAŞKALE BELEDİYESİ

 

Amaç
 A.2.

 
Kurumsal yapıyı oluşturmak, kurum anlayışını

 
çalışanlar arasında yerleşt�r�lmes�, 

personel açığının g�der�lmes�, personele gerekl� eğ�t�m�n ver�lmes�, personel�n b�lg� ve 
becer�ler�ne göre �st�hdam ed�lmes�, çalışan personel�n özlük hakları korunarak �ç huzurun 
sağlanması

 

Hedef
  

H.2.1.
 

Gelen –
 

g�den evrakların doğru b�r şek�lde ve zamanında �lg�l� yerlere gönder�lmes� 
ve gerekt�ğ�nde bulunmasını sağlamak amacıyla kayıt altına alınması

 

Performans 
Hedefi

 P.2.1.1.
 

Gelen-G�den evrakların doğru b�r şek�lde ve zamanında �lg�l� yerlere gönder�lm es� 
ve gerekt�ğ�nde bulunmasını sağlamak amacıyla kayıt altına alınması  

Performans Göstergeler� (TL)    2019

2.1.1.1.  Görevler� yer�ne get�r�rken hata oranını mümkün olan asgar� düzeye �nd�rmek 90

Açıklama:   
Hata oranını azaltıcı denet�mler  
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 
 

İdare Adı

  
BAŞKALE BELEDİYESİ

 

Amaç
 A.3.

 
Kurumsal yapıyı oluşturmak, kurum anlayışını çalışanlar arasında yerleşt�r�lmes�, 

personel açığının g�der�lmes�, personele gerekl� eğ�t�m�n ver�lmes�, personel�n b�lg� ve 
becer�ler�ne göre

 
�st�hdam ed�lmes�, çalışan personel�n özlük hakları korunarak �ç huzurun 

sağlanması
 

Hedef
  

H.3.1.
 
Kurum �ç� h�zmet�m en akt�f ve en ver�ml� b�ç�mde sunulab�lmes� �ç�n personel 

eğ�t�mler�ne öncel�k ver�lmes�.
 

Performans 
Hedefi

 P.3.1.1.
 
Çalışan pers onelden daha �y� h�zmet alab�lmek �ç�n �mkânlar dah�l�nde eğ�t�me 

gönder�lmes�.
 

Performans Göstergeler� (TL)    2019

3.1.1.1.  Eğ�t�me gönder�len personel oranı  50
Açıklama:   
Hata oranını azaltıcı denet�mler  

Faal�yetler  Kaynak İht�yacı 2019 (TL)
Bütçe  Bütçe Dışı Toplam

1  
Hata oranını azaltıcı denet�mler  -  -  -

2  Evrak arş�vlemes�n�n yapılması  -  -  -

3  
H�zmet �ç� eğ�t�m ver�lmes�  -  -  -

Genel Toplam  0,00 TL  0,00 0,00 TL
        

Ekonom�k Kod  Ödenek

01  Personel G�derler�  5.474.000,00
02  SGK Devlet Pr�m� G�derler�  826.000,00
03  Mal ve H�zmet Alım G�derler�  7.120,000,00
04  Fa�z G�derler�  0,00
05  Car� Transferler  300.000,00
06  Sermaye G�derler�  10.648,00
07  Sermaye Transferler�  0,00
08  Borç verme  0,00
09  Personel Yedek Ödeneğ�  587.500,00

Toplam Bütçe Kaynak İht�yacı  0,00

B
ü

tç
e

D
ış

ı
K

a
y
n

a
k Döner Sermaye  0,00

D�ğer Yurt İç�  0,00
Yurt Dışı  0,00

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İht�yacı  0,00
Toplam  Kaynak İht�yacı  14.318.148,00
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PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ   

Performans Göstergeler�(%) olarak bel�rt�lm�şt�r.  

A.1. Kurumsal yapıyı oluşturmak, kurum anlayışını çalışanlar arasında yerleşt�r�lmes�, 
personel açığının g�der�lmes�, personele gerekl� eğ�t�m�n ver�lmes�, personel�n b�lg� ve 
becer�ler�ne göre �st�hdam ed�lmes�, çalışan personel�n özlük hakları korunarak �ç huzurun 
sağlanması 

 H.1.1. H.1.1. Çalışan personeller arasında kurumsallaşma yerleşt�r�lmel�d�r. Kurum b�reye 
bağlı olmadan sürdürüleb�l�r, gel�şt�r�leb�l�r olmalıdır. İht�yaç duyulan personel�n �st�hdamının 
sağlanması 

P.1.1.1.  İst�hdam ed�len personel�n �ş ve görev tanımlarının açık seç�k yapılmasının sağlanması 
Kent�n sorunlarının ele alındığı toplantı oranı % 100 yüksek düzeyde gerçekleşm�şt�r. 
 A.2. .2. Kurumsal yapıyı oluşturmak, kurum anlayışını çalışanlar arasında 
yerleşt�r�lmes�, personel açığının g�der�lmes�, personele gerekl� eğ�t�m�n ver�lmes�, 
personel�n b�lg� ve becer�ler�ne göre �st�hdam ed�lmes�, çalışan personel�n özlük hakları 
korunarak �ç huzurun sağlanması 

H.2.1. Gelen – g�den evrakların doğru b�r şek�lde ve zamanında �lg�l� yerlere gönder�lmes� ve  
gerekt�ğ�nde bulunmasını sağlamak amacıyla kayıt altına alınması 
P.2.1.1.  Gelen-G�den evrakların doğru b�r şek�lde ve zamanında �lg�l� yerlere gönder�lmes� ve 
gerekt�ğ�nde bulunmasını sağlamak amacıyla kayıt altına alınması 
Görevler� yer�ne get�r�rken hata oranını mümkün olan asgar� düzeye �nd�rmek % 90 yüksek 
düzeyde gerçekleşm�şt�r. 

A.3. Kurumsal yapıyı oluşturmak, kurum anlayışını çalışanlar arasında yerleşt�r�lmes�, 
personel açığının g�der�lmes�, personele gerekl� eğ�t�m�n ver�lmes�, personel�n b�lg� ve 
becer�ler�ne göre �st�hdam ed�lmes�, çalışan personel�n özlük hakları korunarak �ç huzurun 
sağlanması 

 H.3.1. Kurum �ç� h�zmet�m en akt�f ve en ver�ml� b�ç�mde sunulab�lmes� �ç�n personel 
eğ�t�mler�ne öncel�k ver�lmes�. 

P.3.1.1. Çalışan personelden daha �y� h�zmet alab�lmek �ç�n �mkânlar dah�l�nde eğ�t�me 
gönder�lmes�. 
Beled�ye faal�yetler�n�n haber yoluyla kamuoyuna duyurulması %30 Düşük  oranda 
gerçekleşm�şt�r.  

Performans Sonuçlarının Değerlend�r�lmes� 

Performans B�lg� S�stem�n�n Değerlend�r�lmes� :
Kurumumuzda Performans B�lg� s�stem� Değerlend�r�lmes� S�stem� bulunmamaktadır.
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İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m.

Bu güvence, benden öncek� harcama yetk�l�s�nden almış olduğum b�lg�ler,harcama yetk�l�s� 
olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller, �ç denetç� raporları �le 
Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dah�l�ndek� hususlara dayanmaktadır.

              İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m Müdür  V.
           Ekrem DERE

Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım 
çerçeves�nde �ç kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n 
yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde 
süreç kontrolünün etk�n olarak uygulandığını b�ld�r�r�m.

Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dah�l�nde;

 

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında 
b�lg�m olmadığını beyan eder�m.20.02.2020
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MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU
Muhtarlık İşler� Müdürlüğümüzün �lk olarak hedefim�z yaşam kal�tes�n� sürekl� 

gel�şt�rerek, muhtarlık talepler�n� değerlend�rerek �lg�l� kurumlara ve b�r�mlere �letmek ve 
talepler�n yer�ne get�r�l�p get�r�lmed�ğ�n� tak�p etmek, Başkanlık Makamı ve farklı kurumlarla 
muhtarlar arasındak� �şb�rl�ğ� ve koord�nasyonu sağlamak, yapılacak olan �şlemler� mevzuata 
göre yönlend�rmek, tak�p etmek ve en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak, 
Muhtarlıklar �le ortak görev yapılması gereken konularda farklı kurumlarla koord�nel� b�r 
şek�lde çalışmak ve Muhtarlık �şler� müdürlüğü olarak, bölgede hep �ler�ye dönük faal�yetler�n 
artırılması yönünde çalışmalar yapmak b�z�m öncel�kl� görevler�m�zdend�r. 

M�syon ve V�zyon

 

Muhtarlar �le yapılan çalışmalar ve görüşmeler doğrultusunda 
mahalleler�n sorun ve sıkıntılarını �nceleyerek yer�nde tesp�t etmek, var olan 
sorun ve sıkıntıların çözümü �ç�n �lg�l� b�r�m ve kurumlara �letmek, gelen 
talepler�n yer�ne get�r�l�p get�r�lmed�ğ�n�n tak�b�n� yapmak ve Muhtarları 
b�lg�lend�rmek. Güler yüzlü h�zmet veren, b�lg� ve �let�ş�m kanallarını etk�n 
kullanarak h�zmet sunmak.

Kamu h�zmetler�n�n etk�n, ver�ml� ve güvenl� b�r şek�lde sunulması, 
muhtarların etk�nl�k ve �şlevler�n�n artırılarak talepler�n�n sonuçlandırılması, 
sorunların en kısa sürede yetk�l� makamlara �let�lmes�, İç�şler� Bakanlığı 
tarafından üzer�nden oluşturulan Muhtar B�lg� S�stem�ne www.muhtar.gov.tr 
gelen talepler, ş�kâyet, öner� ve benzer� �ht�yaçları toplamak tak�b�n� yapmak,  
mevzuatta bel�rt�len sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ
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Muhtarlık İşler� Müdür görev ve h�zmetler�nden ötürü Beled�ye Başkanı ve bağlı olduğu 
Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

3- S�stem üzer�nden üçer aylık dönemler sonunda rapor alınacak olup toplam talep sayısı, 
olumlu ve olumsuz cevap sayısı �le yer�ne get�r�lemeyen talep gerekçeler�n� Beled�ye 
Başkanı �le Beled�ye Başkan Yardımcısının b�lg�s� dah�l�n de s�steme �şlemek.

7-  D�ğer müdürlüklerle ortak yürütülen projelerde gerekl� koord�nasyon �le müdürlükler 
arası sağlıklı b�lg� alışver�ş�n� sağlamak,

2-  Müdürlüğün görev alanına g�ren bütün konularda personel� �le �lg�l� olarak gerekl� 
görevlend�rmeler yapmak, varsa aksaklıkları g�dermek,

3-  Kend�ne bağlı b�r�mler arasında uyumlu ve koord�nel� çalışmayı sağlamak,

8-  Müdürlüğünün b�r�mler�nce hazırlanan evrakları ve çalışmaları denetlemek, 
yönlend�rmek ve onaylamak,

4-  Müdürlüğün yıllık bütçes�n� hazırlatıp uygulamak,

4-  İlet�len talepler�n sonucu, s�stem üzer�nden tak�p edeb�leceğ� g�b� muhtarların ma�l 
adresler�ne elektron�k posta �le de b�ld�rmek,

Bu yönetmel�kte sayılan görevler� �lg�l� yasa ve yönetmel�kler çerçeves�nde; Kamu 
Kurumları ve vatandaş talepler�n�n �ncelenerek cevaplandırılması �le Başkanlık Makamının em�r 
ve d�rekt�fler� doğrultusunda ver�len görev ve yetk�ler� kullanarak görev�n� yapmak.

1- Elektron�k ortamda gelen talepler, doğrudan s�stem üzer�nden �lg�l� b�r�me 
yönlend�r�lerek, d�ğer yollarla beled�yem�ze ulaşan muhtar talepler� de bu s�steme 
kaydetmek,

6-  D�ğer �lg�l� kamu kurumlarıyla koord�nel� çalışmak.

Muhtarlık İşler� Müdürünün görev, yetk� ve sorumlulukları

5-  Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına g�ren konuları Beled�ye Başkanı veya Başkan 
Yardımcısından gelen tal�matlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat 
hükümler�ne uygun olarak yer�ne get�rmek, Müdürlüğüne �nt�kal eden evrakların ve 
görevler�n bağlı b�r�mler arasında dağılımını ve denet�m�n� sağlamak,

2- Bakanlıkça kurulan s�stem�n �şlet�lmes� �ç�n genelgedek� �ş ve �şlemler� yürütmek,

5-  Bakanlık, val�l�k ve beled�yem�zden gelen yazılar müdürlüğümüzce t�t�zl�kle ele alınıp, 
tak�p ed�lerek �ved�l�kle gereğ�n� yapmak,

1- Müdürlüğüne yasa ve yönetmel�klerle ver�lm�ş olan görevler�n mevzuata uygun olarak 
yürütülmes�nde b�r�nc� derecede sorumlu olup, gerekl� her türlü tedb�r� almak,

6-  Müdürlüğü �lg�lend�ren konulardak� toplantılara katılmak,

11-  Personel�n�n performans durumunu �zlemek, gerekl� değerlend�rmeler� yapmak, varsa 
ceza ve ödül �ç�n üst makamlara tekl�fte bulunmak, personel�n �z�n planlarını yapmak, 
�z�nler�n� kullanmasını sağlamak, rapor, doğum, ölüm vb. konular �le özlük �şlemler�n� 
tak�p ve kontrol etmek,

12- Müdürlüğün harcama yetk�l�s� görev�n� yürütmek,

9-  Müdürlüğünde çalışanların görev, yetk� ve sorumluklarını bel�rlemek ve yazılı hale 
get�r�lmes�n� sağlamak,

10-  H�zmet ve uygulamalarda aksamanın neden�n� d�ğer çalışanlar ve �lg�l� b�r�mlerle beraber 
araştırmak, düzelt�c� ve önley�c� faal�yetler� başlatmak. Bu çalışmalarla �lg�l� kayıtların 
tutulması ve tak�b�n� sağlamak,

Yetk�, Görev ve Sorumluluklar 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI
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7-  Tüm ş�kâyetler�n cevaplandırılması ve ş�kâyet neden�n�n tekrar etmes�n� önley�c� 
tedb�rler�n alınmasını sağlamak,

8-  B�r�m�nde bulunan dem�rbaşların korunmasını ve bunların uygun kullanılmalarını 
sağlamak,

13- B�lg� ed�nme yasası ve d�ğer yasalarda bel�rt�len konularla �lg�l� ver�len d�lekçelere en geç 15 
�ş günü �çer�s�nde yazılı cevap vermek,

15-  Müdürlük görevler�n�n yer�ne get�r�lmes�nde personele görev vermek ve müdürlük 
dah�l�nde görev yerler�n� değ�şt�rmekle yetk�l�d�r.

  Muhtarlık İşler� Müdürlüğü Personel�, yetk� ve görevler� �le �lg�l� yaptığı faal�yetlerden 
dolayı Beled�ye Başkanına ve bağlı olduğu Başkan yardımcısına, Müdürüne ve yürürlüktek� 
mevzuata karşı sorumludur.

Muhtarlık İşler� Müdürlüğü Personel�n�n görev, yetk� ve sorumlulukları

1- Müdürlük örgütlenme şemasında yer alan serv�slerde yapılan tüm �ş ve �şlemler�n Müdür 
adına mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını/yaptırılmasını sağlamak,

2-  Müdürün verd�ğ� görevler� yer�ne get�rmek,
3-  Bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının kend�s�ne verm�ş olduğu benzer görevler� de 

yer�ne get�rmek,
4-  Müdür tarafından kend�s�ne havale ed�len evrakları �ncelemek, �lg�l� b�r�me yazılacak 

yazıyı hazırlamak ve parafe ederek Müdürlük Makamına sunmak,
5-  Müdürün katılmasını gerekl� gördüğü toplantılara katılmak,

14-  Müdürlük görevler�n�n yer�ne get�r�lmes�nde harcama yetk�l� sıfatıyla Beled�ye bütçes�nde 
öngörülen harcamaları yapmak,

6-  B�r�m�nde görevl� personelden sorumlu olup, personel�n uyum �ç�nde ve ver�ml� 
çalışmasını sağlamak,

20- Müdürlüğün aylık ve yıllık çalışma raporunun hazırlanmasını sağlamak,

10-  Müdürün verd�ğ� mevzuat çerçeves�nde d�ğer görevler� yer�ne get�rmek,

16-  Müdürlüğün �ç ve dış yazışmalarını gerçekleşt�rmek ve yazışma evraklarının standart 
dosya planına uygun olarak dosyalama ve arş�vlemes�n� sağlamak,

19-  Müdürden havaleler� yapılan evrakları �lg�l� b�r�mlere veya k�ş�lere vermek,

25-  Kend� faal�yet alanı �le �lg�l� yazışmaları yapmak

14-  Personel�n ücret�ne konu bordro puantaj �şlemler�n� yapmak, tak�p etmek,
15-  Müdürlük �ht�yaçlarını tem�n ed�lmes� konusu �le �lg�l� tüm ödeme evraklarını 

hazırlamak,

9-  Personel�n mesa�ye r�ayet�n� kontrol etmek,

23-  Müdürlük dem�rbaşına kayıtlı tüm malzemeler �le �lg�l� gerekl� �şlemler� yapmak.

11-  Müdürlük görevler�n�n yer�ne get�r�lmes� �ç�n personele �ş paylaşımını ve dağıtımını 
yapmak,

18-  Müdürlüğe gelen ve g�den evrakları gününde b�lg�sayara kayıt etmek.

24- Arş�v yönetmel�ğ� doğrultusunda dosyalama �şlem�n�n yapılmasını sağlamak.

17-  Memur ve �şç� personel�n devam durumu, rapor, �z�n g�b� konuları bel�rleyen tabloyu 
düzenlemek.

12-  Müdürün verd�ğ� mevzuat çerçeves�nde d�ğer görevler� yer�ne get�rmek,
13-  Müdürlük personel�n�n şahs� dosyalarını özlük hakları (�dar� ve mal�) tutmak, 

düzenlemek, tak�p etmek,

21-  Müdürlükte görevl� personel�n yurt�ç� ve yurtdışı geç�c� görevlend�rmelerde avans 
evraklarını düzenley�p �lg�l� k�ş�n�n avans almasını sağlar. Görev dönüşü sonrasında avans 
kapatma �şlem�n� sonuçlandırır.

22-  Müdürlüğün �ht�yacı olan dem�rbaş ve d�ğer malzemeler�n alınmasının tem�n�n sağlamak,
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İdareye İl�şk�n B�lg�ler  

1-F�z�ksel Yapı:  
 
    H�zmet Ver�len Oda Sayısı 

SR NO ODA ADI  SAYISI 

1 

Muhtarlık İşler� Müdürlüğü – 

Tarımsal H�zmetler Müdürlüğü  

 

1 

 

 

 2-Örgütsel Yapı:  

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI 
 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

BELEDİYE BAŞKANI 
 

BAŞKAN YRD. 

Muhtarlık İşler� Müdür V.  
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3-B�lg� ve Teknoloj�k kaynaklar: 

Bilgisayar	Yapısı	

SR NO BİLGİSAYARIN TÜRÜ  SAYISI 

1 Tümleş�k B�lg�sayar 1 ad. 

2 Laptop 1 ad. 

 

Makine	ve	Cihazlar	

SR NO MAKİNE VE CİHAZLAR SAYISI 

1 Lazer Yazıcı  1 ad. 

2 Canon Yazıcı  1 ad. 

 

Kullanılan	Yazılım	Programları 	

SR NO YAZILIM PROGRAMLARI 

1 e-Beled�ye B�lg� S�stem� (İç�şler� Bakanlığı) 

2 Muhtarlık B�lg� S�stem�  
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4-İnsan kaynakları: 

Personel	Yapısı	

SR NO UNVANI  GÖREVİ SAYISI 

1 Muhtarlık İşler� Müdür V.  Memur 1 

2 Memur Büro Görevl�s� 1 

3 
Sözleşmel� Personel 

 (Yüksek Z�raat Mühend�s�) 
Büro Görevl�s� 1 

4 Personel A.Ş. Personel� Büro Görevl�s� 1 

 

Personelin	Cinsiyet	Dağılımı	
No: Personel Erkek Kadın Toplam 
1 Memur  2 0 2 
2 Kadrolu İşç� 0 0 0 
3 Sözleşmel�  1 0 1 
4 H�zmet Alımı  1 0 1 
 TOPLAM 4  4 

	

3- Orman Genel Müdürlüğü'nün 11 M�lyon F�dan d�k�m etk�nl�ğ� �le �lg�l� çalışmasında alınan 
5000 adet fidanların Başkale kale mevk��ne, mes�re alanlarına ve mahalle mezarlarına 
fidanlar d�k�ld�.

5- Muhtar B�lg� S�stem� üzer�nden gelen 155 adet talep kayıt altına alınarak �lg�l� b�r�mlerle 
koord�nel� çalışılarak sonuçlandırılmıştır.

7- Muhtarlık �şler� müdürlüğü yıl �çer�s�nde tüm mahalle muhtarlarıyla 3 tane toplantı yaparak 
mahalleler�n genel sorunları, talep ve öner�ler� almak ve mob�l tak�p s�stem�n tanıtımı ve 
kullanımı sunmak �ç�n toplantılar düzenlend�.

1- Tarımsal H�zmetler Da�re Başkalığın koord�nasyonuyla 2019 yılı �çer�s�nde Başkale 
�lçes�nde Muhtarlık İşler� müdürlüğü bünyes�ne gelen talepler doğrultusunda 42 mahalle de 
kanal ve gölet tem�zleme çalışmaları yapıldı.

2- S�vr�s�nek, Karas�nek ve Haşerelere karşı �laçlama çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalara a�t 
fotoğraflar ekte sunulmuştur.

4- Muhtarlık İşler� Müdürlüğümüze yıl �çer�s�nde 155 adet d�lekçe �le başvuru yapılmış olup 
bunların tak�b� yapılarak en kısa sürede sonuçlanması sağlanmıştır.

6- Muhtarlık İşler� Müdürlüğü yıl �çer�s�nde159 adet resm� kurumla yazışma yapmıştır.

5-Sunulan H�zmetler :
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Beled�yem�zde,  faal�yetler mal� yönet�m ve kontrol mevzuatı �le d�ğer mevzuata uygun 
olarak yürütülmekted�r. Kamu kaynaklarının etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde 
kullanılmasını tem�n etmek üzere �ç kontrol süreçler�n� Muhtarlık �şler� müdürlüğü �le Mal� 
H�zmetler Müdürlüğü koord�natörlüğünde yürütmekted�r. 

6- Yönet�m ve İç Kontrol S�stem� :
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GENEL BİLGİLER
İdaren�n Amaç ve Hedefler�

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  

AMAÇ 1. Başkale beled�yes�n�n başkanlığı Muhtarlık �şler� Müdürlüğü’nün kuruluş, görev,  
ve sorumlulukları �le çalışma usul ve esaslarını düzenlemekt�r. 
 
HEDEF 1.1. Her türlü taleb�n uygun b�r�me ve uygun k�ş�lere yönlend�r�lmes�n� sağlamak. 
  

HEDEF 1.2 MBS üzer�nden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, ş�kayet, öner� 
ve �steklerle �lg�l� �stat�st�k� kayıtları tutmak, raporlamak ve başkanlığa sunmak 

HEDEF 1.3. Kurum �ç� yönet�mde ve �lçey� �lg�lend�ren kararlarda katılımcılık 

HEDEF 1.4. Uygulamalarda Adalet ve h�zmette Eş�tl�k 
 

HEDEF 1.5. Karar alma uygulama ve eylemlerde şeffaflık  

HEDEF 1.6. H�zmetlerde geç�c� çözümler ve anlık kararlar yer�ne sürdürüleb�l�rl�k 

 

Temel Pol�t�k ve Öncel�kler:

Muhtarlık İşler� Müdürlüğümüzün �lk olarak hedefim�z yaşam kal�tes�n� sürekl� 
gel�şt�rerek, Mahalle Muhtarları �le toplantılar düzenlemek ve karşılıklı b�lg� alışver�ş�nde 
bulunmak. Muhtarlık talepler�n� (d�lekçeler�n�) değerlend�rmek ve �lg�l� kurumlara, b�r�mlere 
�letmek ve talepler�n yer�ne get�r�l�p get�r�lmed�ğ�n� tak�p etmek, Başkanlık Makamı ve farklı 
kurumlarla muhtarlar arasındak� �şb�rl�ğ� ve koord�nasyonu sağlamak, yapılacak olan �şlemler� 
mevzuata göre yönlend�rmek, tak�p etmek ve en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak, 
Muhtarlıklar �le ortak görev yapılması gereken konularda farklı kurumlarla koord�nel� b�r 
şek�lde çalışmak, mahallen�n yaşadığı sorun, sıkıntılarda kaynaklanan tüm �ht�yaçlarını, bunun 
dışında da b�reysel yaşamlarında gereks�n�m duydukları tüm alanlarda beled�yeler�n vatandaşlarının 
yanında yer alması ve ona h�zmet sunmasını kapsayan beled�yec�l�k anlayışıyla h�zmet sunmak b�z�m 
öncel�kl� görevler�m�zdend�r.
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FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Mal� B�lg�ler:
Bütçe Uygulama Sonuçları:

Faal�yetler 2019 Yılı Bütçe Tahm�n�  2019 Yılı Bütçe Gerçekleşme  

Personel G�derler� 00,0 TL  00,0 TL  
Sosyal Güvenl�k 
Kurumu G�derler� 

00,0 TL  00,0 TL  
Mal ve H�zmet Alımı 
G�derler� 

60.000,00 TL  00,0 TL  
Fa�z G�derler�

 00,0 TL
 

00,0 TL
 

Car� Transferler
 

00,0 TL 
 

00,0 TL
 Sermaye G�derler�

 
11.000,00 TL

 
00,0 TL

 Sermaye Transferler�
 

0,00 TL
 

0,00 TL
 Yedek Ödenek

 
00,0 TL

 
00,0 TL

 TOPLAM 71.000,00 TL 00,0 TL

Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar: 

4- Muhtarlık İşler� Müdürlüğümüze yıl �çer�s�nde 155 adet d�lekçe �le başvuru yapılmış 
olup bunların tak�b� yapılarak en kısa sürede sonuçlanması sağlanmıştır.

1- Tarımsal H�zmetler Da�re Başkalığın koord�nasyonuyla 2019 yılı �çer�s�nde Başkale 
�lçes�nde Muhtarlık İşler� müdürlüğü bünyes�ne gelen talepler doğrultusunda 42 mahalle 
de kanal ve gölet tem�zleme çalışmaları yapıldı.

2- S�vr�s�nek, Karas�nek ve Haşerelere karşı �laçlama çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalara a�t 
fotoğraflar ekte sunulmuştur.

3- Orman Genel Müdürlüğü'nün 11 M�lyon F�dan d�k�m etk�nl�ğ� �le �lg�l� çalışmasında 
alınan 5000 adet fidanların Başkale kale mevk��ne, mes�re alanlarına ve mahalle 
mezarlarına fidanlar d�k�ld�. 

7- Muhtarlık �şler� müdürlüğü yıl �çer�s�nde tüm mahalle muhtarlarıyla 3 tane toplantı 
yaparak mahalleler�n genel sorunları, talep ve öner�ler� almak ve mob�l tak�p s�stem�n 
tanıtımı ve kullanımı sunmak �ç�n toplantılar düzenlend�.

5- Muhtar B�lg� S�stem� üzer�nden gelen 155 adet talep kayıt altına alınarak �lg�l� b�r�mlerle 
koord�nel� çalışılarak sonuçlandırılmıştır.

6- Muhtarlık İşler� Müdürlüğü yıl �çer�s�nde159 adet resm� kurumla yazışma yapmıştır.

Bütçe G�derler�
Mal ve H�zmet Alımı G�derler�: Bütçe �le ver�len ödenek 60.000,00 TL Gerçekleşen G�der  00,0 TL 

Bütçe �le ver�len ödenek 11.000,00 TL Gerçekleşen G�der 00,0 TL  Sermaye G�derler�: 

Performans B�lg�ler� :
Faal�yet ve Proje B�lg�ler� :
FAALİYET BİLGİLERİ
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BAŞKALE MAHALLELERİ VE MAHALLE MUHTARLARI

Sıra 
No

 

MAHALLE
Adı

 

MUHTAR ADI SOYADI

 

AÇIKLAMA

 

1

 

Açıkağıl

 

SELAHATTİN PULAT

 

0539 681 46 15

 

2

 

Akçalı

 

FAHRETTİN UÇER

 

0542 510 46 79

 

3

 

Albayrak

 

MASHAR GÜNGÖR

 

0541 445 45 32 

 

4

 

Aşağıküme

 

RECEP CAN

 

0545 587 43 87

 

5

 

Aşalan

 

İHSAN KADİR

 

0542 428 38 66

 

6

 

Atlılar

 

İBRAHİM BAKIR

 

0541 589 89 65

 

7

 

Aydem�r

 

SALİH ÇOMAK

 

0543 477 30 30

 

8

 

Azıklı

 

VAHAP BAKIR

 

0543 610 01 88

 

9

 

Barış

 

SERACETTİN KARAHAN

 

0545 291 25 50

 

10

 

Belenc�k

 

HÜSEYİN DEMİRHAN

 

0542 466 31 49

 

11

 

Beşocak

 

HÜSEYİN ARSLAN

 

0531 964 99 48

 

12

 

B�lgeç

 

MEHMET SIDIK AYTEKİN

 

0543 435 67 71

 

13

 

Böğrüpek

 

SENAR UĞURLU

 

0541 530 49 11

 

14

 

Bölekl�

 

SUAT KILIÇ 

 

0542 460 27 03

 

15

 

Büklümdere

 

CİHAN DELİ

 

0544 829 06 95

 

16

 

Çaldıran

 

HÜSEYİN DEMİR

 

0543 442 57 50

 

17

 

Çakırdoğan

 
ŞEHMUŞ ERTAŞ

 

0530 382 08 10

 

18

 

Dere�ç�

 
REŞİT KAYA

 

0539 491 11 08

 

19

 

Der�ngeç�t

 
KAZIM CEYLAN

 

0542 464 44 27

 

20

 
Ekecek

 
ADEM ÇAKIR

 

0531 604 21 80
 

21
 

Erek
 

EYÜP KAYA
 

0543 582 21 83
 

22
 

Erkonağı
 

SELAHATTİN AYDIN
 

0505 099 88 57
 

23
 

Esenyamaç
 

AYHAN KORKMAZ
 

0532 442 73 04
 

24
 

Eşmepınar
 

KADİR ŞAHİN
 

0535 791 0731 
 

25
 

Evbakan
 

ALİ KESKİN 
 

0543 294 16 44
 

26
 

Ged�kbaşı
 

HAŞİM MEVDUT
 

0534 790 96 06
 

27
 

Gelenler
 ÖZCAN IŞIK

 
0541 575 65 45

 

28
 

Güleçler
 NUHİ TALAY

 
0542 202 24 43

 

29
 

Güroluk
 ALİ ASLAN

 
0543 533 23 31  

30 Güvend�k REMZİ DEMİR  
0542 805 61 63  

31 Hasanbey MAHİR KARAMAN  
0546 273 39 86  

32 Ilıcak SABAHATTİN GÜLER  
0541 204 92 15  

33 Işıklı RIZA ÇELİK  0542 823 64 58  
34 Kavurgalı MEHMET TORUN  0543 224 57 15  
35 Kaşkol ZÜBEYT ZENGEL  0535 970 02 89  
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36 Keç�l�oba MİTHAT YAĞIZER 0541 233 85 50
37

 

Kızılca

 

KUTBETTİN AVCI

 

0542 595 95 43

 

38

 

Kocaköy

 

TALAT BAYER

 

0545 515 45 85

 

39

 

Koçdağı

 

NATİK TURGUT

 

0542 337 65 11

 

40

 

Konuksayar

 

NECDET ÖZDEMİR

 

0543 319 60 54

 

41

 

Kovalıpınar

 

HAMİT ÇOBAN

 

0543 610 85 80

 

42

 

Köprüağzı

 

HAMDİ BEYAZ

 

0546 434 36 34

 

43

 

Mahmutabat

 
EFENDİ DEMİR

 

0543 525 45 13

 

44

 

Oğulveren

 

SADİ EREZ

 

0544 339 72 81

 

45

 
Ortayazı

 

MURAT ÖZKAYA

 

0544 558 97 05

 

46

 

Ortayol

 
RIZA ABİ

 

0541 784 89 70

 

47

 
Ömerdağı

 
ŞERAFETTİN AKDEMİR

 

0534 893 82 11
 

48
 

Öncüler
 

İZZETTİN İLHAN
 

0544 264 11 65
 

49
 

Örenc�k
 

HETEM HARMAN
 

0543 770 77 87
 

50
 

Örmetaş
 

MİKAİL DUMAN
 

0544 252 98 32
 

51
 

Özpınar
 

CEZMİ ARSLAN
 

0534 360 43 43
 

52
 

Örenkale
 

SABRİ ÇİÇEK
 

0544 606 62 12
 

53
 

Saçan
 

RIDVAN ÖZCAN
 

0542 585 78 16
 

54
 

Sallıdere
 

MEHMET MADİ ARPAK
 

0544 880 11 42
 

55
 

Savaş
 

CETİN FURAT
 

0542 443 65 75
 

56
 

Tahıl
 

OSMAN ERSU
 

0544 352 63 65
 

57
 

Tınazlı
 

FESİH YILMAZ
 

0543 971 40 43
 

58
 

Uğurlu
 

ORHAN ATLI
 

0543 783 95 00
 

59
 

Yukarıdallı
 ABDULKERİM YEŞİLAĞAÇ

 
0546 685 01 32

 

60
 

Yukarıdarıca
 SELAHATTİN DOĞAN

 
0542 743 26 60  

61 Yukarıd�kmen MURAT BAYCAN  
0544 582 11 28  

62 Yanal NURETTİN ACAR  
0542 585 81 31  

63 Yavuzlar SÜLEYMAN AKKAYA  0535 255 15 02  

64 Yolmaçayır ERDAL BOZBAY  0542 334 88 65  

65 Yurttepe FESİH TEKİN  0541 396 70 68  
66 Yen� Mah. DİNÇER ŞEREFAN  0544 300 75 81  
67 Hafiz�ye Mah. VECİHİ AYHAN  0541 284 19 18  
68 Tepebaşı Mah. NAZMİ ARIK  0533 040 20 52  
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı BAŞKALE BELEDİYESİ

Amaç

 

A.1.

 

Başkale beled�yes�n�n başkanlığı Muhtarlık �şler� Müdürlüğü’nün kuruluş, 
görev,  ve sorumlulukları �le çalışma usul ve esaslarını düzenlemekt�r.

 

Hedef

 
 

H.1.1.

 

MBS Üzer�nden veya Başka Yollarla Muhtarlardan Gelen Tüm Talep, 
Ş�kayet, Öner� ve İsteklerle İlg�l� İstat�st�k� Kayıtları Tutmak, Raporlamak 

 

Performans 
Hedefi

 

P.1.1.1.

 

Beled�yem�ze muhtarlardan gelen her türlü talep, ş�kayet, öner� ve 
�stekler�n� almak

 

Performans Göstergeler (%)

   

2019

1.1.1.1.

 

Mahalle muhtarların sorunlarının ele 
alındığı talep oranı

   

%100

Açıklama:

 

Mahalle muhtarların sorunlarının ele alındığı talepler

 

 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

 

İdare Adı

  

BAŞKALE BELEDİYESİ

 

Amaç
 

A.2.

 
Başkale beled�yes�n�n başkanlığı Muhtarlık �şler� Müdürlüğü’nün kuruluş, 

görev,  ve sorumlulukları �le çalışma usul ve esaslarını düzenlemekt�r.

 

Hedef
  

H.2.1.
 
Her türlü taleb�n uygun b�r�me ve uygun k�ş�lere yönlend�r�lmes�n� sağlamak.

Performans 
Hedefi

 
P.2.1.1.

 
Beled�yem�ze muhtarlardan gelen her türlü talepler�n uygun b�r�mlere ve 

Başkanlığa Sunmak
  

Performans Göstergeler    2019  

2.1.1.1.  Mahalle muhtarların sorunlarının ele 
alındığı talep oranı    %100  

Açıklama:  Mahalle muhtarların sorunlarının ele alındığı talepler  
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Faal�yetler
 

Kaynak İht�yacı 2019  (TL)  Bütçe 
 

Bütçe Dışı
 

Toplam

 
-

  
-

 
-

 
-

  
-

 
-

 
-

  
-

 
-

Genel Toplam 

 
 

0,00

 

0,00

 

0,00

Ekonom�k Kod 

 

Ödenek

 01

 

Personel G�derler�

 

0,00

 
02

 

SGK Devlet Pr�m� G�derler�

 

0,00

 
03

 

Mal ve H�zmet Alım G�derler�

 

60.000,00

 
04

 

Fa�z G�derler�

 

0,00

  

05

 

Car� Transferler

 

0,00

 

06

 

Sermaye G�derler�

 

11.000,00

 

07

 

Sermaye Transferler�

  

0,00

 

08

 

Borç verme

  

0,00

 

Toplam Bütçe Kaynak İht�yacı

 

71.000,00

 

Bü
tç

eD
ışı

K
ay

na
k Döner Sermaye

 

0,00

  

D�ğer Yurt İç�

 

0,00

  

Yurt Dışı 

 

0,00

  

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İht�yacı 0,00

Toplam  Kaynak İht�yacı 71.000,00

 
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı

  

BAŞKALE BELEDİYESİ

 

Amaç
 A.3.

 
Başkale beled�yes�n�n başkanlığı Muhtarlık �şler� Müdürlüğü’nün kuruluş, 

görev,  ve sorumlulukları �le çalışma usul ve esaslarını düzenlemekt�r.

 

Hedef
  H.3.1.  Kurum İç� Yönet�mde ve İlçey� İlg�lend�ren Kararlarda Katılımcılık,  

H�zmetlerde Geç�c� Çözümler ve Anlık Kararlar Yer�ne Sürdürüleb�l�rl�k
 

Uygulamalarda Adalet ve H�zmette Eş�tl�k
 

Karar Alma Uygulama ve Eylemlerde Şeffaflık
 

P.3.1.1.

 

Beled�yem�ze muhtarlardan gelen her türlü talepler�n adalet ve h�zmette 
eş�tl�ğ� sağlamak, karar alma uygulama ve eylemlerde kalıcı çözümler üretmek

 

Performans Göstergeler    2019

3.1.1.1.  
Mahalle muhtarların adalet ve h�zmette 
eş�tl�ğ� sağlamak, karar alma uygulama  
ve eylemlerde kalıcı çözümler talep  
 oranı  

  %100

Açıklama:  Mahalle muhtarların adalet ve h�zmette eş�tl�ğ� sağlamak, karar alma uygulama ve 
eylemlerde kalıcı çözümler  

Performans 
Hedefi
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KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Üstünlükler : 

Ø Öğrenmeye açık, özver�l� ve d�nam�k personele sah�p olmak,
Ø Kurumlarla �le sağlanan �let�ş�m ve koord�nasyonun �y� olması

Ø Personel�n h�zmet anlayışının hoşgörü ve uyum üzer�ne kurulu olması,
Ø Beled�yem�z�n amaç ve hedefler�ne uygun olarak bel�rled�ğ� v�zyon doğrultusunda
 üzer�ne düşen görevler� süres� �ç�nde yer�ne get�rmes�

Ø Çalışma alanının yeters�z olması

Ø Müdürlüğümüz bünyes�nde yeter�nce n�tel�kl� elemanın olmaması

   Zayıflıklar :
Ø  Yeterl� sayıda tekn�k personel�n olmaması

Ø  F�z�k� çalışma koşullarının ve h�zmet �ç� eğ�t�m�n yeterl� olmaması, 
Ø B�r�m�m�ze a�t araç olmaması

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında 
b�lg�m olmadığını beyan eder�m. (25.02.2020) 

 

Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dah�l�nde;

         Muhtarlık İşler� Müdür V
          Aydın ERTUŞ

 Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m.
Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 

kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım 
çerçeves�nde �ç kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve 
düzenl�l�ğ� hususunda yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün 
etk�n olarak uygulandığını b�ld�r�r�m. 

 Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç 
kontroller, �ç denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dah�l�ndek� hususlara 
dayanmaktadır. 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
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PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

2019 YILI FAALİYET RAPORU
Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün 2019 yılı genel b�lg�ler�, amaç, hedef ve faal�yetler�ne �l�şk�n 
rapor el�m�zdek� ver�ler�n değerlend�r�lmes� �le hesap ver�leb�l�rl�k ve sadel�k �lkeler� 
doğrultusunda eks�ks�z ve tüm faal�yet sonuçlarını açıklama get�reb�lecek tarzda hazırlanarak 
aşağıda sunulmuştur.

GENEL BİLGİLER 

MİSYON VE VİZYON 
Müdürlüğümüzce bel�rlenen yatırım programını, bütçey� en etk�n ve ver�ml� kullanarak 

dünya standartlarının üzer�nde olan yeş�l alan m�ktarımızı daha da artırarak yeş�l, çağdaş ve 
modern parkları, çocuk oyun alanları, spor alanları, p�kn�k alanları vb. alanları �le 
bölgem�zdek� d�ğer şeh�rlere örnek olmak. 
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Yetk� Görev Ve Sorumluluklar: 

1- İmar Planında yeş�l alan olarak ayrılan araz�lerde, refüj ve kavşaklarda Peyzaj 
M�mar�s�ne ve modern kent dokusuna uygun projeler yapar ya da yaptırır. 

2- Park ve Bahçe yapımı, çocuk bahçes�, oyun alanları yapımı, spor alanları yapım �şler�n� 
program dâh�l�nde yürütür. 

6- Kullanım ömrünü tamamlayan ve peyzaj m�mar�s�ne uygun özell�ğ�n� kaybeden parkları 
yen�den projelend�r�p düzenleyerek kullanıma açmak,

12- Tretuvarlardak� ağaçların budanması, sulama, gübreleme, boğaz açma vb. bakımlarının 
yapılmasını sağlamak,

8- Halkın tüm �stek ve ş�kâyetler�n� yer�nde �nceleyerek, aydınlatıcı b�lg� vermek ve gerekl� 
çalışmaları yapmak, 

13- B�z�m ev Sosyal tes�sler�n�n çevres�nde bulunan kuru otların yangın tehl�kes�ne karşı 
tem�zl�ğ�n� yapmak, 

4- Stratej�k planlamaya uygun olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yatırım programını 
ve bütçey� hazırlamak, 

5- Beled�ye sınırları �ç�nde yer alan Kültür ve Tab�at Varlıkları tarafından Korumaya alınan 
Anıt N�tel�ğ�ndek� ağaçların korunmasını tem�n etmek bunlara yönel�k zararların veya 
�şlemler�n (kes�m, budama vb.) kanun� sınırlar �ç�nde yapılmasını sağlar, 

14- Müdürlüğün yıllık faal�yet raporunu ve gerekt�ğ�nde bel�rl� sürelere �l�şk�n müdürlük 
faal�yetler�n� üst makamlara hazırlayıp sunmak.

7- Tüm mevcut parklara ve rekreasyon alanlarına kent mob�lyalarının ve çocuk oyun 
aletler�n�n tem�n� ve montajının yapılması, bunların sürekl� bakımlarının ve boyalarının 
yapılmasını sağlamak, 

11- Şeh�r �ç�nde kavşaklarda ve parklarda havuz yapımı ve bu havuzların bakımlarının 
tem�zl�kler�n�n yapılmasını tem�n ve tak�p etmek, 

3- Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce İhale yolu �le yaptırılacak �şler�n, o yıla a�t yatırım 
programı kapsamında gerçekleşt�r�lmes� �ç�n gerekl� hazırlık çalışmalarını yapar. İhale 
ed�lecek �şlere a�t projen�n hazırlanması, yaklaşık mal�yet tesp�t� ve �hale usulünün tesp�t 
ed�lmes� �şler�n� yürütür. Yönetmel�k ve genelgeler doğrultusunda yapılan �şlere a�t 
denet�m, muayene ve kabul �şlemler�n� yapar ve tak�p eder. Yapılan �şlere a�t ödemeler 
�ç�n hak ed�şler� düzenler,

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün asl� görevler�n�n gereğ� olan h�zmet çalışmalarında, İlçe 
sınırları dah�l�nde halkın nüfus yapısı, �ht�yaçları ve kültür yapısını da d�kkate alarak; değ�şen 
zaman �le b�rl�kte gel�şen, çağdaş standartları gözlemleyerek İmar Planında ayrılan yeş�l 
alanların, rekreasyon alanlarının, park ve çocuk oyun alanları �le spor alanlarının yeterl�, dengel� 
ve �nsan sağlığını göz önünde bulunduran tem�z, bakımlı, fonks�yonel olarak halkın kullanımına 
sunulması maksadıyla yasaların verd�ğ�, yetk� ve sorumluluk b�l�nc� �ç�nde h�zmetler�n planlı, 
programlı, etk�n ve uyum �ç�nde yürütülmes�n� sağlamaktır. Bunların dışında başlıca görevler�;

9- Mevcut park ve rekreasyon alanlarının tem�zl�k, budama, gübreleme, sulama vb. 
bakımlarını yaparak bu alanların devamlı kullanab�l�rl�ğ�n� sağlamak,

10- Yeş�l alanların sulanmasında �ht�yaç olan suyu gerek�rse kuyular açtırarak tem�n 
ed�lmes�n� sağlamak ve sulama s�stemler�n� kurmak, 
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İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
      

1-) FİZİKSEL YAPI 

 

 

BİRİM

 
 

 

HİZMET YERİ VE KAT

 
 

ÇALIŞMA ALANI

 
 

FİZİKİ KAYNAKLAR 

PARK VE BAHÇELER 
MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

BELEDİYE EK BİNASI 
2. KATINDADIR

 

 

2 ODA

 
 

2 ADET BİLGİSAYAR 
2 ADET YAZICI 1 
ADET HESAP 
MAKİNASI

 

 

      

2-) ÖRGÜT YAPISI 

 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ 

 

       

 

MÜDÜR-

 

İNŞAAT MÜHENDİSİ                    

  

TEKNİK PERSONEL-

 

PEYZAJ MİMARI  

 

       
3-) BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 

 
 

2 Adet b�lg�sayar 
 

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün araç ve gereç l�stes�   
 

 

1 ADET
 

 

 

MİNİ BOBCAT
 

 

1 ADET
 

 

ÇİFT KABİN KAMYONET
 

 
 

4 ADET 
 

 

ÇİM BİÇME MOTORU
 

 
 

2 ADET
 

 

YÜKSEK DAL BUDAMA MOTORU
 

 
 

4 ADET  
 

MOTORLU TIRPAN  
 

 
1 ADET  

 
BUDAMA MOTORU  

 
 
1 ADET  

 
ÇAPA MOTORU  

 
 
2 ADET  

 
KAR KÜREME MOTORU  
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        4-) İNSAN KAYNAKLARI: 

ÜNVANI  SAYISI 
Park ve Bahçeler Müdürü 1 
Peyzaj M�marı 1 
Beled�ye İşç�s� 9 
 
        5-) SUNULAN HİZMETLER 
Parklarda, Refüjlerde ve Yeş�l alanlarda Bakım – onarım ve yapım faal�yetler�. 
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6-) YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

2. Müdürlük çalışanlarının yen�l�klere açık �ht�yaca cevap vereb�len b�lg� ve becer�lerle donatılarak daha 
�y� h�zmet vereb�lmeler�n� sağlamak. 

HEDEF 2: Şehr�m�zdek� okulların bahçe düzenlemeler� sırası �le yapılacak ve çocuk oyun grupları, bankları, 
çöp sepetler� g�b� �ht�yaçları g�der�lmeye çalışılacak. 

1 Müdür, 1 Peyzaj M�marı, 1 çavuş �le �ş programı yürütülmekte ve kontrol yapılmaktadır.

A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: 
1-Vatandaşın daha sağlıklı b�r çevrede rahat ve huzurlu nefes alıp, d�nleneb�lmeler� �ç�n doğal çevrey� 
koruyarak parklar düzenlemek ve yeş�l alan m�ktarını arttırmak. 

AMAÇ VE HEDEFLER 

HEDEF 3:
1. Geleceğ�n tem�natı olan gençler �ç�n spor ve benzer� faal�yetler�n� sürdüreb�lecekler� yerler� 

düzenlemek. Futbol sahaları yapılacak. Şehr�m�zde düzenlenecek olan parklarda her mahalleye h�zmet 
verecek şek�lde basketbol ve voleybol g�b� sahalar yapılacak. 

B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 
Dünya standartlarının üzer�ndek� yeş�l alan m�ktarımızı daha da arttırarak, şehr�m�zdek� her yaş grubunun 
talepler�n� karşılayacak parklar, çocuk oyun alanları vb. alanlar oluşturarak halkın kullanımına sunmak. 
Halkımızın d�nleneb�lecekler� mes�re yerler� ve sporlarını güvenl� b�r şek�lde yapab�lecekler� b�s�klet yolları ve 
spor alanları yapmak, Şehr�m�z�n çevres�n� güzelleşt�rerek görüntü k�rl�l�ğ�n� engellemek, B�r�m olarak 
yaptığımız ve yapacağımız �şlerde hedef �nsandır. Halkımızın daha huzurlu ve daha sağlıklı yaşayab�lecekler� 
ortamları sağlamak ve bu hedefler�m�z� yer�ne get�r�rken yasa ve yönetmel�klere uymak, eş�tl�k �lkes�ne bağlı 
kalarak yapacağımız �şlerden tav�z vermemek ve vatandaşa saygılı olmak temel pol�t�kamızdır. 

HEDEF 1: Her mahallede b�r park olacak şek�lde yeş�l alanlar düzenlenecek. 

Faal�yetler

 

2019 Yılı Bütçe Tahm�n�

 

2019 Yılı Bütçe Gerçekleşme

 

Personel G�derler�

 

0,00 TL

 
0,00 TL

 

Sosyal Güvenl�k 
Kurumu G�derler�

 
0,00 TL

 
0,00 TL

 

Mal ve H�zmet Alımı 
G�derler�

 723.958,00 TL
 

91.332,00 TL
 

Fa�z G�derler�
 

0,00 TL
 

0,00 TL
 

Car� Transferler
 

0,00 TL
 

0,00 TL
 

Sermaye G�derler�
 

3.063.240,00 TL
 

60.385,52 TL
 

Sermaye Transferler� 0,00 TL 0,00 TL  

Yedek Ödenek 0,00 TL 0,00 TL  

TOPLAM 3.787.198,00 TL 151.717,52 TL  
 

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A -) MALİ BİLGİLER 
1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2019 Yılı G�der Bütçes�
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     2-Sermaye G�derler�: Bütçe �le ver�len ödenek 3.063.240,00 TL gerçekleşen g�der 
60.385,52 TL olarak tabloda göster�lm�şt�r.

BÜTÇE GİDERLERİ

B -) PERFORMANS BİLGİLERİ
1 ) FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

     1-Mal ve H�zmet Alımı G�derler�: Bütçe �le ver�len ödenek 723.958,00 TL 
gerçekleşen g�der 91.332,00 TL olarak tabloda göster�lm�şt�r.

1. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

vPARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM VE ONARIM İŞİ.
 

İŞİN ADI 
 

İŞİN YERİ 
 

 
DETAY  

 
Onarım 
 

 
Şht. Korucu C�hang�r YILDIZ 
Parkı 

 
Su öğes� ve ahşap kamelyaların 
tad�latları 
 

 
Onarım 
 

 
Şht. Korucu Şehabett�n KESKİN 
Parkı  

 
Su deposu ve mak�ne da�res�. 

 
Bakım 
 

 
Mes�re Alanı M�llet Bahçes� 

 
Ara ek�m ve gübreleme çalışmaları. 

 
Onarım 
 

 
Mes�re Alanı M�llet Bahçes� 

 
Yanmış ve kırılmış aydınlatma 
armatürler�n�n yen�lenmes� 
 

 
Onarım  
 

 
Kent Meydanı 

 
Süs havuzlarının su tahl�ye g�derler�n�n 
tem�zlenmes� ve fısk�yeler�n�n tam�ratı. 
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v PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK 
    ÜZERE ALIMI İŞİ

 
İŞİN ADI 

 
İŞİN YERİ 

 

 
DETAY  

 
Ç�m B�çme Mak�nası ve 
Tırpan �ç�n M�s�na Alımı �ş� 
 

 
Parklar-Bahçeler-Refüjler 

 
Yeş�l alanlarda ç�m b�ç�m� ve 
yaban� otların tem�zl�ğ�nde 
kullanılmak üzere. 
 

 
Mevs�ml�k ç�çek soğanı alım 
�ş� 
 

 
Parklar-Bahçeler-Refüjler 

 
Parklar-Bahçeler ve 
Refüjlerde ek�lmek üzere 
Lale sümbül ve nerg�s 
soğanları 
 

 
Mevs�ml�k ç�çek alım �ş� 

 
Parklar-Bahçeler-Refüjler 
 

 
Parklar-Bahçeler ve 
Refüjlerde ek�lmek üzere 
Kad�fe, petunya ve gül 
b�tk�ler�. 
 

   
 

vPARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PROJELENDİRME İŞİ
 

İŞİN ADI 
 

İŞİN YERİ 
 

 
DETAY  

 
Peyzaj Projes� 

 
Beled�ye H�zmet B�nası  
 

 
Yeş�l alan çevre düzenlemes� 
 

 
Peyzaj Projes�  

 
Çok Amaçlı Konferans Salonu 
B�nası 
 

 
Yeş�l alan çevre düzenlemes� 
 

 
Peyzaj Projes� 

 
Çok Amaçlı Spor Sahası 
 

 
Yeş�l alan çevre düzenlemes� 
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vPARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ YAPIM İŞİ

 
İŞİN ADI 

 
İŞİN YERİ 

 

 
DETAY  

 
Peyzaj proje ve yapım �ş� 

 
Mes�re Alanı M�llet Bahçes�  

 
Mes�re alanında bulunan 
Kafe önü düzenlemes� 
 

 
Yarı Otomat�k Sulama 
Tes�satı Döşenmes�  
 

 
Mes�re Alanı M�llet Bahçes� 

 
7.500 m2 alanı kapsayan yarı 
otomat�k sulama s�stem� 
döşenme �ş�. 
 

 
Tar�h� Çeşme etrafı Peyzaj 
Çalışması 
 

 
Kale Mah. Tar�h� Çeşme 

 
Çeşme etrafının ağaç, ç�çek, 
oturma bankı ve ç�m �le 
renklend�r�lmes� 
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2 ) PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
 
Parkların Sulanması 
 

 
180 DEFA 

 
Yeş�l alanların gübrelenmes� 
 

 
2 DEFA 

 
Yeş�l alanların ara ek�m yapılması  
 

 
3 DEFA 

 
Ç�m b�çme 
 

 
12 DEFA 

 
Proje Hazırlama 
 

 
3 DEFA 

 
Yaban� ot tem�zl�ğ�  
 
 

 
3 DEFA 

 
Mevcut Oyun Gruplarının Bakımı-Onarımı 
 

 
Her yıl 

 
Çevre düzenleme yapım �ş� 
 

 
3 DEFA 

 

3 )  PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Parkların Sulanması % 100 
Yeş�l alanların gübrelenmes� % 70 
Yeş�l alanların ara ek�m yapılması % 50 
Ç�m b�çme % 75 
Proje Hazırlama % 100 
Yaban� ot tem�zl�ğ� % 60 
Mevcut Oyun Gruplarının Bakımı-Onarımı % 85 
Çevre düzenleme yapım �ş� % 100 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında 
b�lg�m olmadığını beyan eder�m. 

 Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç 
kontroller, �ç denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dah�l�ndek� hususlara 
dayanmaktadır. 

          Can Alper OĞUZ

Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dah�l�nde;
 Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m.
Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 

kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım 
çerçeves�nde �ç kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve 
düzenl�l�ğ� hususunda yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün 
etk�n olarak uygulandığını b�ld�r�r�m. 

Başkale Beled�ye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü 27.01.2020)

              Park ve Bahçeler Müdür V
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TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU

           HALİT AŞAN
                                                                                                        Tem�zl�k �şler� Müdür  V.

TEMZİLİK İŞLERİ Müdürlüğüne a�t personel durumu, görev, yetk� ve sorumlulukları, 
fiz�ksel ve teknoloj�k altyapı  ve 2019 yılı �çer�s�nde gerçekleşt�r�len faal�yetlere �l�şk�n b�lg�ler 
sunulmaktadır. 

Müdürlüğümüz b�r h�zmet b�r�m� olarak Beled�yem�zdek� �dar� �şler�n kes�nt�s�z ve kal�tel� 
yürütülmes�n� sağlamak amacıyla; teknoloj�k altyapımızı kes�nt�s�z olarak çalışır vaz�yette 
tutmaktadır.

Müdürlüğümüz bu b�l�nç �le son derece hızlı ve çözümü hedef b�len b�r anlayışla 
Beled�yem�z�n tekn�k alt yapısını Beled�ye personel�m�ze en ver�ml� b�ç�mde kullanab�leceğ� b�r 
yapıya kavuşturmaya çalışmaktadır.

                                                                           

GENEL BİLGİLER

M�syon ve V�zyon

VİZYONUMUZ
Ekonom�s� güçlü, kültürel değerler� canlı, çevreye duyarlı, teknoloj�n�n tüm 

araç ve gereçler�nden faydalanılarak kend�ne ayrılan bütçey� tasarruflu kullanan, 
doğal kaynakları koruyan, �ht�yaç hal�nde günün her saat�nde ek�pler�n� organ�ze 
edeb�len, eğ�t�ml� ek�pler oluşturan, her kes�m�n beğen�s�n� kazanan, modern ve 
sağlıklı b�r kent oluşturmak.

MİSYONUMUZ
Tüm çalışanlarıyla b�rl�kte çevrec�, katılımcı, �nsan odaklı, güven�l�r, hesap 

vereb�l�r, şeffaf ve ad�l b�r yönet�ş�m anlayışıyla h�zmetler� etk�n ve ver�ml� b�r şek�lde 
sunarak, kent�n değ�ş�m�ne yön ver�p halkın yaşam standardını yükseltmek.
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 şartnamelere uygun yapıldığının kontrol ve tak�p ed�lmes�, �ş�n sözleşme hükümler�ne göre

 süpürülüp yıkanması çalışmalarının �stenen ver�ml�l�kte ve bel�rlenen programdak� gün ve

Hava, gürültü ve çevre k�rl�l�ğ�n� önley�c� çalışmalar yapmaktan, Başkale halkının çevreye 
duyarlı davranmalarını sağlamak amacıyla gerekl� b�lg�lend�rme çalışmalarını yapmaktan, Başkale 
�lçes� sınırları �çer�s�ndek� araçların egzoz ölçümler�n� yaparak çevreye zarar vermeler�n� 
önlemekten, halkın sağlık ve huzurunu sağlamak �ç�n, çevre ve çevre kaynaklarını korumak; hava, 
su ve toprak k�rl�l�ğ�n� kontrol etmek, ölçmek, �zlemek ve gerekl� yatırımları uygulamaktan, çevre 
b�l�nc�n� gel�şt�r�c� çalışmalar yapmaktan, tabela, reklâm panosu ve afişlerle �lg�l� talepler�n 
değerlend�r�lmes� mevcutların kontrolü ve yasal �şlemler�n yürütülmes�n� sağlamaktan, atıkların 
kaynağında azaltılması, değerlend�r�lmes�, sağlıklı b�r b�ç�mde �mhası �ç�n gerekl� çalışmaları 
yapmak ve desteklemekten, beled�yen�n ekonom�k olma pol�t�kası doğrultusunda ger� dönüşümü 
sağlanab�lecek malzemeler hakkında araştırma yapmak, uygulamaya geç�rmek �ç�n �lg�l� 
müdürlerle koord�nel� çalışmaktan; sorumludur.

Başkale Beled�ye Başkanlığı'nın amaçlan, prens�p ve pol�t�kaları �le bağlı bulunulan mevzuat 
ve Beled�ye Başkanı'nın bel�rleyeceğ� esaslar çerçeves�nde, Başkanlık Makamının em�r ve 
d�rekt�fler� doğrultusunda; Başkale  Beled�ye's� sınırlan �çer�s�nde sağlıklı b�r yaşam, tem�z b�r 
çevre oluşturulab�lmes� �ç�n; Başkale Beled�ye's� sınırları �çer�s�ndek� çöp toplama �şlemler�n�n 
aksatmaksızın yürütülmes�n� sağlamaktan, Pazaryerler�n�n süpürülmes� ve yıkanmasından, kâğıt, 
cam, metal ve plast�k çöpler�n�n toplanmasından ve değerlend�r�lmes�nden, katı atık ve tıbb� 
atıkların toplanmasından, den�z yüzey�ndek� çöpler�n toplanmasını sağlamaktan, doğal 
güzell�kler�n korunmasına katkıda bulunmaktan, çevre sağlığı �le �lg�l� yapılan çalışmaları tak�p 
etmekten, tüm mahallelerdek� meydan, cadde ve sokakların semt pazarlarının süpürülmes�, 
tem�zlenmes� ve bu alanlar �le okulların, hastaneler�n, cam�ler�n ve �ş yerler�n�n çöpler�n�n 
toplanması çöp alım yerler�n�n tem�zl�ğ� �le bu çöpler�n Büyükşeh�r Beled�yes�n�n göstereceğ� çöp 
�mha sahasına taşınması ve ana caddelerdek� bordur taşlarının boyanmasından, gerekl� görülen 
yerler�n yıkanmasından ve yaz aylarında tozlanmaya karşı ıslatılmasından;

1- Beled�ye sınırlan �çer�s�nde tem�zl�k çalışmalarının aksamadan yürütülmes� �şlemler�n�n

4- Yüklen�c� firma �le Beled�ye arasındak� �let�ş�m�n sağlanması, gerekl� b�lg� ve belgeler�n

 firmalara yaptırılması, bu amaca �l�şk�n çalışma plan ve programının bel�rlenmes�,

 �şlemler�n�n tak�p ed�lmes�, sözleşmeler�n�n hazırlanması, �ş�n yapılan sözleşme ve
3-  Tem�zl�k �şler�n�n yaptırılmasına �l�şk�n �hale dosyalarının hazırlanması, �hale �ş ve

 zamanında tem�n ed�lmes�n� sağlamak,

2-  Beled�ye sınırları �çer�s�ndek� çöpler�n toplanması, Çöp toplama alanlarına nakled�lmes�,

5-  Mahallelerde bölge bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama ve sokak / caddeler�n

 sağlamak,

 ed�lerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

 yapılmasını, kontrol ve tak�p ed�lerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

 saatlerde yapılması �şlemler�n�n yapılmasını, kontrol ve tak�p ed�lerek sonuçlandırılmasını

Beled�ye Başkanı'nın ve/veya görevlend�rd�ğ� Başkan Yardımcısının gözet�m� ve denet�m� 
altında �lg�l� mer'� mevzuatta bel�rt�len görevler�n �fa ve �cra ed�lmes� bağlamında:

 kontrol ve tak�p ed�lerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

 cadde ve sokakların süpürülmes�, yıkanması �şler�n�n yapılması ve/veya yüklen�c�

 yüklen�c� firmanın bu plan dâh�l�nde çalışmalarını sürdürmes� �şlemler�n�n yapılmasını,

 sonuçlandırılmasını sağlamak,

6- İlçe �çer�s�ndek� pazaryerler�n�n yıkanması �şlemler�n�n yapılmasını, kontrol ve tak�p

Yetk�, Görev ve Sorumluluklar
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10- Çöp ve süprüntü kavramına g�rmeyen çöp araçları tarafından toplanamayan koltuk, kanepe,

 ed�lmes�, şartnameye aykırılık tesp�t� hal�nde yüklen�c� firmaya ceza� müeyy�de uygulanması

18-  Başkanlığın tal�matına uygun Beled�ye sınırlan �çer�s�ndek� mezarlıkların tem�zl�ğ�n�n

 �şlemler�n�n yapılmasını, kontrol ve tak�p ed�lerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

21-  İlçedek� meydan, cadde, sokak, kaldırım, yaya alanı �le pazar kullanım alanları dâh�l tüm

8-  Çöp toplama �şler�n�n merkez� yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğ�n� engellemeyecek

 sonuçlandırılmasını sağlamak,

 karyola, dolap, buzdolabı vb. esk� ev eşyalarının toplanması ve kullanılab�l�r durumda

 değerlend�r�lmes�n� sağlamak,

 yapılmasını sağlamak,

20-  Yetk�l� Müdürlük �le �şb�rl�ğ� �çer�s�nde çöp konteynerler� �le b�r�m�nde kullanılmakta olan

 sağlamak,

 sağlamak,

 olanların �ht�yaç sah�pler�ne ver�lmes� �şlemler�n�n yapılmasını, kontrol ve tak�p ed�lerek

9-  İlçen�n doğal güzell�kler�n� korumak amacıyla, den�z yüzey� ve sah�l kenarında oluşan atık

 sonuçlandırılmasını sağlamak,

15-  Bağlı ek�plerle b�rl�kte mahalleler dolaşılarak gerekl� önlemler�n yer�nde tesp�t ed�lmes�,

17-  Müdürlük çalışmalarına �l�şk�n aylık faal�yet raporunun hazırlanmasını sağlamak,

 yöntemler araştırmak ve uygulamak,

14-  Kurban bayramından sonra Kurban kes�m yerler�n�n tem�zl�ğ�n�n yapılmasını sağlamak,

 çalışmalarının etk�l� b�ç�mde yürütülmes�n�, kontrol ve tak�p ed�lerek sonuçlandırılmasını

 önlemlere uygun olarak yüklen�c� firmanın �cra edeceğ� �şlemler�n�n yapılmasını, kontrol ve

19-  Yürütülen faal�yetlerle �lg�l� olarak gerek doğrudan ve gerekse de Beyaz Masaya gelen

 tak�p ed�lerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

12-  Ş�şe, cam, karton, plast�k, kâğıt vb. ger� dönüşümlü atıkların toplanması ve �mkânlar oranında

13-  İnşaat atıklarının toplanmasını sağlamak,

 şek�lde yapılması �ç�n gerekl� programlama �şlemler�n�n yapılmasını, kontrol ve tak�p ed�lerek

11-  Büyük hastaneler dışında kalan; sağlık ocağı, d�spanser, pol�kl�n�k, eczane, g�b� yerler�n tıbb�

16- İhaleye ver�lerek yapılan tem�zl�k �şler�ne �l�şk�n �hale dosyalarının ve hak ed�şler�n�n tak�p

 �şlemler�n�n yapılmasını sağlamak,

 ed�len zamanda çıkartılması �ç�n b�l�nçlend�rme çalışmaları yapmak, önley�c� tedb�rler almak,

7- Hastaneler, okullar, asker� bölgeler, evler, �şyerler� ve pazaryerler�n�n çöpler�n�n toplanması

 çöpler� tem�zleme çalışmalarının yapılmasını, kontrol ve tak�p ed�lerek sonuçlandırılmasını

 atıklarının toplanmasını sağlamak,

 ş�kâyetlerle �lg�l� olarak gerekl� araştırmaların yapılması, �lg�l� k�ş� veya kurumlara gerekl�
 cevapların ver�lmes�n� sağlamak,

 Mak�neler�n bakımının yapılması, �ht�yaç olması durumunda yen� konteynerler�n üret�lmes�

24-  Müdürlük personel�n�n daha başarılı olab�lmes� �ç�n h�zmet konusunda eğ�t�me tab� tutmak.

 sunmak, ver�len kararları uygulamak,

 ed�lmes�n� sağlamak.

25- Çöp gününden önce zamansız çıkarılan çöpler� ac�l çöp ek�b�yle toplamak, çöpler�n �lan

 alınan önlemlere uymayanlar hakkında yasal �şlem yapılmasını sağlamak,

22-  Atıkların zamanında ve kent yaşamına olumsuzluk vermeyecek şek�lde toplanması �ç�n
 alanların süpürülmes�, yıkanması ve devamlı olarak tem�z tutulmasını sağlamak.

23-  Günlük olarak göreve çıkan çöp araçları garaja döndükler�nde çöp hazneler�n�n yıkanması ve
 �laçlanmasını sağlamak,

26-  Görevle �lg�l� her türlü �ç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Mecl�se tekl�fler

27-  Mer'� mevzuatın öngördüğü d�ğer görevler �le Başkanlıkça ver�len görevler�n �cra
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İdareye İl�şk�n B�lg�ler  

1-F�z�ksel Yapı :  
    H�zmet Ver�len Oda Sayısı 

SR NO ODA ADI  SAYISI 

1 Tem�zl�k �şler� Müdürlüğü 1 

2 Tem�zl�k �şler� sorumlusu 1 

3 Personel bekleme salonu 1 

 

 2-Örgütsel  Yapı :  

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI 
 

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

BELEDİYE BAŞKANI 
 

BAŞKAN YRD. 

Tem�zl�k İşler� Müdür V.  

Tem�zl�k İşler� Sorumlusu 
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3-B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar : 

Bilgisayar	Yapısı	

SR NO BİLGİSAYARIN TÜRÜ  SAYISI 

1 Tümleş�k B�lg�sayar 1 ad. 

2 Kasalı B�lg�sayar 1 ad. 

 

Makine	ve	Cihazlar	

SR NO MAKİNE VE CİHAZLAR SAYISI 

1 Lazer Yazıcı  2 ad. 

 

 

 

Kullanılan	Yazılım	Programları	

SR NO YAZILIM PROGRAMLARI 

1 e-Beled�ye B�lg� S�stem�-EBYS (İç�şler� Bakanlığı) 
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4-İnsan kaynakları : 

Personel	Yapısı	

SR NO UNVANI  GÖREVİ SAYISI 

1 ZABITA MEMURU  
TEMİZLİK İŞLERİ 

MÜDÜR V.  
1 

2 DAİMİ İŞÇİ 
TEMİZLİK İŞLERİ 

SORUMLUSU 
1 

3 ŞİRKET PERSONELİ ŞOFÖR 6 

4 ŞİRKET PERSONELİ 
TEMİZLİK 

PERSONELİ 
15 

 

Personelin	Cinsiyet	Dağılımı	

No: Personel Erkek Kadın Toplam 
1 Memur  1 0 1 
2 Kadrolu İşç� 1 0 1 
3 Sözleşmel�  0 0 0 
4 H�zmet Alımı  21 0 21 
 TOPLAM 23  23 
 

5-Sunulan H�zmetler :
1- İlçem�z�n her gün düzenl� evsel atıklarının toplanması
2-İ lçem�zde katı atık ve küller�n bel�rl� aralıklarda toplanması
3-İ lçem�zde gerekl� yerlere çöp konteynerler� ver�l�p düzenl� olarak toplanmasını sağlanması
4-İ lçem�ze yakın mesafel� 40 adet  köyde tem�zl�ğ�n sağlanması
5-İ lçem�z�n genel tem�zl�ğ�
6-K ırsal alandak� yakın köyler�n tem�zl�ğ�
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6- Yönet�m ve İç Kontrol S�stem� :
Beled�yem�zde,  faal�yetler mal� yönet�m ve kontrol mevzuatı �le d�ğer mevzuata uygun 

olarak yürütülmekted�r. Kamu kaynaklarının etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde 
kullanılmasını tem�n etmek üzere �ç kontrol süreçler�n� B�r�m�m�z Mal� H�zmetler Müdürlüğü 
koord�natörlüğünde yürütmekted�r. 

GENEL BİLGİLER
İdaren�n Amaç ve Hedefler� :

TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ 

STRATEJİK AMAÇ  1. İnsan ve çevre sağlığının korunması. 

STRATEJİKHEDEF 1.1. Tem�z ve yaşanab�l�r b�r �lçe oluşturmak .  

 
Temel Pol�t�k ve Öncel�kler  :
Beled�yem�z Çevre ve Doğa h�jyen�n� sağlamak ve korumaya yönel�k öncel�kl� h�zmet sunmaktadır.

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Mal� B�lg�ler   :
Bütçe Uygulama Sonuçları   :

2019 Yılı G�der Bütçes�
Faal�yetler 2019 Yılı Bütçe Tahm�n�  2019 Yılı Bütçe Gerçekleşme  

Personel G�derler� 00,0 TL  00,0 TL  
Sosyal Güvenl�k 
Kurumu G�derler� 00,0 TL  00,0 TL  

Mal ve H�zmet Alımı 
G�derler� 1.105.616,01  TL  1.105.616,01   TL  

Fa�z G�derler� 00,0 TL  00,0 TL  
Car� Transferler 00,0 TL  00,0 TL  
Sermaye G�derler� 1.014.641,00  TL  1.014.641,00  TL  
Sermaye Transferler� 0,00 TL  0,00 TL  
Yedek Ödenek 00,0 TL  00,0 TL  
TOPLAM 2.120.257,01 TL  2.120.257,01 TL  
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Performans B�lg�ler� :

Faal�yet ve Proje B�lg�ler� :

FAALİYET BİLGİLERİ
Araç Alımı
Çöp toplama alanının gen�şlet�lmes�
PROJE BİLGİLERİ
1. İnsan ve Çevre Sağlığının Korunması 
2. . Tem�z ve yaşanab�l�r b�r  �lçe oluşturmak

Performans Sonuçları Tablosu 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı BAŞKALE BELEDİYESİ

Amaç

 

A.1.

 

İnsan ve Çevre Sağlığının Korunması

 

Hedef

  

H.1.1.

 

Tem�z ve yaşanab�l�r b�r �lçe oluşturmak

 

Performans 
Hedefi

 

P.1.1.1.

 

Çöp toplama, tem�zl�k h�zmet

 

alanlarının gen�şlet�lmes� ve kapas�te 
artırımı �ç�n araç alımı

 

Performans Göstergeler�(Adet)

 

2019

 

1.1.1.1.

 

Araç alımı

 

0

 

Açıklama:

 

Araç alımı
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı

  

BAŞKALE BELEDİYESİ

 

Amaç

 

A.2.

 

İnsan ve Çevre Sağlığının Korunması

 

Hedef
  

H.2.1.
 

Tem�z ve yaşanab�l�r b�r �lçe oluşturmak

 

Performans 
Hedefi

 
P.2.1.1.

 
H�zmet kal�tes�n�n arttırılması ve denet�m�

 

Performans Göstergeler� (%)
 

2019
 

2.1.1.1.
 

Çöp toplama alanının gen�şlet�lmes�  40  

Açıklama:   
Çöp toplama alanının gen�şlet�lmes�

  

Faal�yetler Kaynak İht�yacı 2019 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 Araç Alımı 1.000.000,00 TL 1.000.000,00 
TL

2 Çöp toplama alanının gen�şlet�lmes� 1.120.257,01TL 1.120.257,01 
TL

 

2.120.257,01 TL 

 

2.120.257,01 
TL

     

Ekonom�k Kod 

 

Ödenek

01

 

Personel G�derler�

 

0,00

02

 

SGK Devlet Pr�m� G�derler�

 

0,00

03

 

Mal ve H�zmet Alım G�derler�

 

1.105.616,01
04

 

Fa�z G�derler�

 

0,00
05

 

Car� Transferler

 

0,00

06

 

Sermaye G�derler�

 

1.014.641,00

07

 

Sermaye Transferler�

 

0,00

08

 

Borç verme

 

0,00

Toplam Bütçe Kaynak İht�yacı

 

0,00

B
ü

tç
e

D
ış

ı
K

ay
n

ak

Döner Sermaye

 

0,00

D�ğer Yurt İç�

 

0,00

Yurt Dışı 

 

0,00

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İht�yacı

 

0,00

Toplam  Kaynak İht�yacı

 

2.120.257,01

Kurumumuzda Performans B�lg� s�stem� Değerlend�rme S�stem� bulunmamaktadır
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KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Üstünlükler : 
Ø  Müdür ve personeller�n d�yaloğu ve sam�m�yet�
Ø  Çalışma mot�vasyonunun yüksek olması
Ø  Yazışmaların B�lg�sayar ortamında yapılması, (EBYS) 
Ø  Vatandaşların d�lekçeler�n�n ver�lme noktalarının arttırılması, d�lekçeler�n �nternet üzer�nden  
     tak�p ed�leb�lmes� (EBYS)

Zayıflıklar :
Ø  Yeterl� sayıda tekn�k personel�n olmaması
Ø  Yeterl� sayıda aracın olmaması
Ø  Büyük şeh�r yapılanmasına geç�lmes�nden dolayı görev alanlarımızın artması ve kırsal 
     alandak� köyler�m�z�n uzaklığı

Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dah�l�nde;

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus 
hakkında b�lg�m olmadığını beyan eder�m. (21.02.2020) 

        Tem�zl�k İşler� Müdür V

 Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç 
kontroller, �ç denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dah�l�ndek� hususlara 
dayanmaktadır. 

          Hal�t AŞAN

 

Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s 
ed�lm�ş kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve 
yetk� alanım çerçeves�nde �ç kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara 
�l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda yeterl� güvencey� sağladığını ve 
harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n olarak uygulandığını b�ld�r�r�m. 

Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
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KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kanunlarla ver�len yetk�ler dah�l�nde, görev b�l�nc� 
�ç�nde çağdaş anlayışla Başkale Beled�yes�n�n Stratej�k planında öngörülen temel amaçlara 
uygun olarak faal�yetler�n� �fa etmekted�r.

Beled�yem�z�n bu güne, Müdürlük olarak üstlenm�ş olduğumuz ağır görev, yetk� ve 
sorumlulukları gerek �nsan kaynaklarımız ve gerekse fiz�k� kaynaklarımızla yer�ne get�rmek 
suret�yle en kısa sürede en kal�tel� ve en ekonom�k h�zmet� vererek  �lçem�z halkının 
memnun�yet�n� kazanmaya çalışmaktayız.

Kamu Mal� yönet�m� ve kontrol s�stem�n�n etk�n b�r şek�lde �şlemes� ve gel�şt�r�lmes� 
Başta Beled�ye Başkanı olmak üzere yetk� ve sorumluluk b�l�nc�yle görev alan tüm 
çalışanlarımızın özver�l� çalışması ve desteğ� �le mümkün olacaktır. 
                                                                                                     

                                                                                        Kültür ve Sosyal İşler Müdür V. 
         Hafize  SELİMOĞLU

BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU

MİSYONUMUZ
İlg�l� kanunlar ve yönetmel�kler çerçeves�nde şehr�n kültürel ve sosyal 

hayatına canlılık kazandırmak, kültür ve sosyal etk�nl�kler �le örnek b�r  şeh�r 
olmak, sosyal h�zmet alanındak� sorumluluklarını toplum bütün kes�mler�n�n 
�ht�yaçlarını şeffaf ve eş�t  şek�lde karşılayacak b�r anlayışla halkımıza 
sunmaktır. 

Herkese ayrım yapmaksızın koşulsuz b�r hoşgörü göstererek bütünlük 
sağlamak ve  bu hoşgörünün verd�ğ� güven ortamında Başkale'y� mutlu 
�nsanların yaşadığı b�r şeh�r hal�ne get�rmekt�r. 

VİZYONUMUZ
Kültürel ve sosyal etk�nl�kler� sürekl� kılan sosyal h�zmet  anlayışını 

�lçem�zde �ht�yacı olan bütün b�reyler sağlamak, toplumdak� eş�ts�zl�kler�n 
g�der�lerek toplumsal dayanışmanın artırılması öncel�k hedefim�zd�r. 
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Yetk�, Görev ve Sorumluluklar
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz, Beled�ye gel�r ve g�derler�yle �lg�l� bütün �ş ve 

�şlemler�n �fasında, mal� konularla �lg�l� bütün �ş ve �şlemler�n �crasında �lg�l� mevzuat 
kapsamında yetk�l�d�r.  

 5018 Sayılı Kanun gereğ�nce yetk�, görev ve sorumluluklar;

2- Sosyal ve kültürel faal�yetler �ç�n oluşturulmuş olan b�na ve alanları h�zmete sunar, 
�şlet�r ve gerekt�ğ�nde müzeler kurarak vatandaşları tar�h, b�l�m, sanat, spor vb. alanlarda 
b�l�nçlend�rmeye yönel�k çalışmalar organ�ze eder.

5- Müdürlüğe tahs�s ed�lm�ş olan her türlü alan ve tes�s�n �şlet�leb�lmes� �ç�n gerekl� �ş ve 
�şlemler� yapar, personel görevlend�r�r

8- Toplumun kültürel gel�ş�m�n� sağlamak amacıyla; her türlü k�tap, derg�, mecmua, 
ans�kloped�, afiş, broşür, tanıtım materyaller� yapar ve dağıtır.

3- S�v�l toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel k�ş�ler �le �ş b�rl�ğ� 
�ç�nde etk�nl�kler planlar ve uygular.

6- Eğ�t�m araç ve gereçler� tem�n ederek, �ht�yaç sah�pler�ne ulaştırır.

17- Beled�yen�n ulusal ve uluslararası düzeyde uyguladığı/uygulayacağı tüm kal�te, çevre, 
�ş sağlığı ve güvenl�ğ�, vatandaş memnun�yet� ve d�ğer �y�leşt�rme çalışmalarına yönel�k 
yönet�m s�stemler�, standartlar ve kabuller�n get�rd�ğ�/get�receğ� pol�t�kalara uygun 
olarak �ş ve �şlemler�n� yürütür. 

16- Müdürlüğün 5018 sayılı Kanuna göre tüm taşınır �şlemler�n� yürütür.

Müdürlüğün görevler� aşağıdak� g�b�d�r: 
1- 5393 Sayılı Beled�ye Kanunu, Beled�ye Başkanlığının v�zyonu, m�syonu, stratej�k planı 

ve performans programı doğrultusunda her türlü kültür, sanat, eğ�t�m, spor ve d�ğer 
alanlarda faal�yetler yapar.

4- İlçem�zde yaşayan hemşehr�ler�m�z�n m�ll� ve manev� duygularını gel�şt�rmek amacıyla 
öneml� gün ve haftalarda; panel, söyleş�, sempozyum, konferans, sem�ner, kültürel gez� 
vb. programlar yapar.

7- Beled�ye tarafından Amatör Spor Kulüpler�ne ve �ht�yaç sah�b� sporculara yapılacak 
olan ayn� ve nakd� yardımlarla �lg�l� �ş ve �şlemler� yapar.

9- Eğ�t�m, spor, zekâ oyunları g�b� alanlarda akt�v�te ve yarışmalar düzenler, ödüller ver�r.
10- Beled�ye veya müdürlüğün faal�yetler� �le �lg�l� fuarlara katılır, stant kurar, tanıtım 

materyaller� hazırlar.

12- Beled�yen�n görev ve yetk� alanına g�ren ve kent� �lg�lend�ren her konuda fonlu ve 
fonsuz proje hazırlar ve uygulama süreçler�n� tak�p eder.

13- Kamu kurum ve kuruluşları �le gerçek ve tüzel k�ş�l�kler ya da mahkemeler tarafından 
görev alanına g�ren konular hakkında �sten�len b�lg�ler� ver�r, yazışmaları yapar. 

14- 4734 sayılı Kanuna göre gerekt�ğ� durumlarda mal ve h�zmet alımı yapar.
15- Müdürlüğün, 5018 sayılı Kanuna göre kurumun stratej�k planı doğrultusunda yıllık 

bütçes�n� hazırlar. 

11- Başkanlık adına dış �l�şk�ler ve kardeş kent �l�şk�ler�n� yürütür.

Müdürlüğe bağlı büroların beled�yen�n d�ğer b�r�mler�yle koord�nel� b�ç�mde çalışmalarını 
sağlar. Müdürlük, bunlar dışında, mevzuatın öngördüğü d�ğer görevler� �le başkanlıkça 
ver�len görevler� mevzuat çerçeves�nde yapar ve yürütür.
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İdareye İl�şk�n B�lg�ler  

1-F�z�ksel Yapı :  
    H�zmet Ver�len Oda Sayısı 

SR NO ODA ADI SAYISI 

1 Kültür ve Sosyal Müdürlüğü 1 

2 Sosyal Yardımlaşma Serv�s�  1 

3 Depo 1 

4 Kadın Emeğ� Pazarı Ek H�zmet B�nası 12 

5 Kadın Yaşam Merkez�  5 

 

 2-Örgütsel  Yapı :  

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER  MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI 
 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

  

BELEDİYE BAŞKANI 
 

Kültür Ve Sosyal İşler Müdürü  

Sosyal Yardım  Serv�s� 
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3-B�lg� ve Teknoloj�k kaynaklar : 

Bilgisayar	Yapısı	

SR NO BİLGİSAYARIN TÜRÜ  SAYISI 

1 Tümleş�k B�lg�sayar 1 ad. 

2 Laptop 1 ad. 

3 Kasalı B�lg�sayar 2 ad. 

 

Makine	ve	Cihazlar	

SR NO MAKİNE VE CİHAZLAR SAYISI 

1 Lazer Yazıcı  2 ad. 

2 Fotokop� Mak�nes� 2 ad. 

 

Kullanılan	Yazılım	Programları 	

SR NO YAZILIM PROGRAMLARI 

1 e-Beled�ye B�lg� S�stem� EBYS (İç�şler� Bakanlığı) 

2 
e-Beled�ye B�lg� S�stem� Sosyal Yardım tak�p S�stem� 

(İç�şler� Bakanlığı) 
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4-İnsan kaynakları : 

	Personel	Yapısı	

SR NO UNVANI  GÖREVİ SAYISI 

1 Sosyolog Kültür ve Sosyal İşler Müdür V.  1 

2 

Sözleşmel� 

Personel 

(Sosyolog) 

Sosyolog 1 

3 Da�m� İşç� H�zmet Personel� 1 

4 Ş�rket Personel� Büro Görevl�s� 5 

5 Ş�rket Personel� Şoför 1 

6 Ş�rket Personel� Kat Görevl�s� 1 

 
Personelin	Cinsiyet	Dağılımı	

No: Personel Erkek Kadın Toplam 
1 Memur  0 0 0 
2 Kadrolu İşç� 1 0 1 
3 Sözleşmel�  0 2 2 
4 H�zmet Alımı  4 3 7 
 TOPLAM 5 5 10 
 

6-  Çoçuk Akadem�s�n�n Eğ�t�m ve Öğret�me hazır hale get�r�lmes�

3- İlçem�ze bağlı mahallelerde yaşayan �ht�yaç sah�b� a�lelere 200 torba un dağıtımı yapılmıştır.

1- Sosyal H�zmet kapsamında �ht�yaç sah�b� a�lelere 500 adet Gıda Paket� dağıtılmıştır.

8- Müdürlüğümüzde bulunan Kadın Yaşam Merkez�'nde kırsal Mahallelerden gelen kadınlarımızın 
günlük konaklama amaçlı d�nlend�kler�  b�r yer olanağı sağlayan ve gelen çocukların oyun 
oynamalarına �mkan sağlayan merkez�m�z hafta �ç� her gün h�zmet vermekted�r.    

7- Sınava hazırlanan gençler�m�z�n (Kpss-Ayt-Tyt) eğ�t�m�ne destek sağlayacak Sürekl� Eğ�t�m  
Merkez� h�zmete açılmıştır.

4- İlçem�z ve �lçe Mahaller�nde oluşan Taz�yelere 150 adet Taz�ye Paket� dağıtılmıştır.

2- İht�yaç sah�b� 178 a�lem�ze, hanedek� k�ş� sayısıyla orantılı olarak toplamda sıcak ekmek

5- İlçem�z Devlet Hastanes�nde günlük 300 bardak çorba dağıtımı yapılmaktadır.

 dağıtımı yapılmıştır.

5-Sunulan H�zmetler :
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6- Yönet�m ve İç Kontrol S�stem� :
Beled�yem�zde,  faal�yetler mal� yönet�m ve kontrol mevzuatı �le d�ğer mevzuata uygun 

olarak yürütülmekted�r. kamu kaynaklarının etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde 
kullanılmasını tem�n etmek üzere �ç kontrol süreçler�n� Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü �le 
Mal� H�zmetler Müdürlüğü koord�natörlüğünde yürütmekted�r.

GENEL BİLGİLER
İdaren�n Amaç ve Hedefler� :

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ  

STRATEJİK AMAÇ  1 . Sosyal Yardımlar.  

STRATEJİK HEDEF  1.1 . Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan k�ş� ve 
gruplara etk�n sosyal koruma sağlanması. 

STRATEJİK AMAÇ  2.  Spor Faal�yetler�. 

STRATEJİK HEDEF 2.1 . Kentleşmen�n planlı ve kontrollü olarak sağlanması �ç�n �mar 
uygulamalarının yaşama geç�r�lmes�n� sağlamak, İmar Müdürlüğü çalışmalarının ver�ml� 
olarak yürütülmes� �ç�n kurumsal kapas�ten�n  artırılması, eğ�t�m ve yeterl� personelle 
desteklenmes�. 
 
STRATEJİK AMAÇ 3.  5393 Sayılı Beled�ye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşeh�r Beled�ye 
Kanunu �le mahalle statüsü kazanan köyler� kent �le entegrasyonun sağlanması. 

STRATEJİK HEDEF  3.1.  Kentl�l�k b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes� ve Kırsal kalkınma projeler�. 
 

STRATEJİK AMAÇ  4.  Eğ�t�m Faal�yetler�. 

STRATEJİK HEDEF 4.1.  Eğ�t�m Destek Ev� Ve Kültür Merkez�yle İlg�l� Faal�yetler.  

STRATEJİK AMAÇ  5.  Kent�n Kültürel Dokusunu Zeng�nleşt�rmek. 

STRATEJİK HEDEF  5 .1. Kültürel Etk�nl�kler. 
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Temel Pol�t�k ve Öncel�kler  :

5- Beled�yen�n sosyal ve kültürel alanda yaptığı çalışmalar basın yayın yoluyla 
(gazete, afiş, slogan, tasarım yoluyla) sosyal paylaşım hesaplarıyla (facebook, 
tw�tter, �stagram, l�ke g�b� �let�ş�m motorları) kamuyla paylaşılmalıdır. 

1- Toplumdak� kültürel faal�yetler ve kültürel gel�şmen�n hızlanması ülken�n 
ekonom�k gel�ş�m�yle yakından �lg�l�d�r. Ekonom�k gel�şmeler kültürel yatırımın da 
temel� olduğundan dolayı beled�yen�n kültürel faal�yetlere yetecek sey�de bütçe 
ayırması gerekmekted�r. Stratej�k programın Sosyal ve kültürel programda yer alan 
pol�t�ka ve hedeflerle paralell�ğ� gözet�lerek plan ve program hedefler�ne uygun 
olarak bütçe hazırlık sürec�ne yansıtılacaktır.

2-  Beled�yen�n kültür alandak� görevler� sanattan, yayıncılığa, kütüphane h�zmet�ne; 
sosyal yardım ve desteklemeye h�zmet�ne kadar olmalıdır.

3-  Beled�yen�n temel pol�t�kası Başkale Kaymakamlığı, Van Val�l�ğ�, Van 
Büyükşeh�r Beled�ye Başkanlığı �le d�ğer tüm kurum ve kuruluşların �şb�rl�ğ� �le 
Başkaledek� vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, daha sosyal ve kültürel b�r 
ortam yaratmaktır.

4-  Beled�ye h�zmetler�n�n ver�lmes�nde gereken s�nerj� ve �şb�rl�ğ� pol�t�kası temel 
alınmalıdır. S�nerj�yle ortaya çıkacak beled�yen�n sosyal ve kültürel h�zmetler� 
daha etken, daha fazla k�tley� hedef alacak ve hedefler�n ulaşmasını kolay 
kılacaktır.

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Mal� B�lg�ler   :
Bütçe Uygulama Sonuçları   :
                                               2019 Yılı G�der Bütçes�

Faal�yetler 2019 Yılı Bütçe Tahm�n�  2019 Yılı Bütçe Gerçekleşme  

Personel G�derler� 00,0 TL  00,0 TL  
 

Sosyal Güvenl�k 
Kurumu G�derler� 00,0 TL  00,0 TL  

Mal ve H�zmet Alımı 
G�derler� 00,0 TL  00,0 TL  

Fa�z G�derler� 00,0 TL  00,0 TL  
 

Car� Transferler 650.000,00 TL  710.538,74 TL  
Sermaye G�derler� 29.965,00 TL                                        00,0 TL  
Sermaye Transferler� 00,0 TL  00,0 TL  
Yedek Ödenek 00,0 TL  00,0 TL  
TOPLAM 679.965,00 TL  710.538,74  
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Performans B�lg�ler� :

Faal�yet ve Proje B�lg�ler� :

FAALİYET BİLGİLERİ

3- Toplumun parçalanmasına karşı bütünleşmey�  sağlayacak değ�ş�m ve gel�ş�mlerden yana 
olmak

4- Toplum arasındak� dayanışmanın ve �şb�rl�ğ�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n ortak projeler�n hayata  
geçmes�ne önderl�k etmek

2-  B�r�mler�n Koord�nel� Çalışmasını Sağlamak

1- Sosyal yardıma �ht�yacı olan toplumun tüm kes�mler�ne eş�t b�r şek�lde yararlanmasını 
sağlamak ve ulaşılab�l�r olmak.

3- İlçem�zde yaşayan kadınların, gençler�n, çocukların, şeh�t a�leler�n�n, engell�ler�n kültürel, 
tar�h� ve manev� değerler�m�z�n farkındalığını oluşturmaya katkı sağlamak �ç�n yıl �çer�s�nde 
çeş�tl� kültür gez�ler� düzenlenecekt�r.

2- Ayrıca Sürekl� Eğ�t�m Merkez�'nde çocuklarımızın ve gençler�m�z�n sanat �le tanıştırması ve 
sanatsal gel�ş�mler�ne katkı sağlaması amacıyla müz�k atölyes� açılacak olup, yıl �çer�s�nde 
eğ�t�m verecekt�r.

4- Müdürlüğümüze bağlı Kadın Emeğ� Pazarında çocuklarımıza k�tap okuma alışkanlığını 
aşılamak adına Küçük Kütüphane kurulması �ç�n gereken adımlar atılmıştır.

5- Ayrıca Beled�yem�z bünyes�nde yürütülecek olan “Geleneksel Çocuk Oyunları Şenl�ğ�” 
Projes� hayata geç�r�lm�şt�r. Proje kapsamında İlçe sınırları �çer�s�ndek� okullarda 2. ve 3. 
sınıflar mend�l kapmaca, 4.sınıflar Tomb�k ve 5.sınıflar �le Kalel� Yakan Top müsabakaları 
düzenlenecekt�r. 

1- İlçem�zde bulunan orta-�lkokul çağındak� çocuklarımızın, sosyalleşmeler�ne, becer�ler�n�n 
gel�şmes�ne ve yetenekler�n�n keşfed�lmes�ne destek olab�lmek adına akıl-zeka oyunları 
kursu yıl �ç�nde faal�yet gösterecekt�r.

PROJE BİLGİLERİ
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Performans Sonuçları Tablosu :  

KÜLTÜR VE SOSYAL İ ŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  

İdare Adı  BAŞKALE BELEDİYESİ 

 

Amaç 

A.1. Kadın-Erkek Eş�tl�ğ�n�n Sağlanması - Kadınların erkek ş�ddet�ne uğramadığı, can 
güvenl�ğ� end�şes� taşımadığı, yerel h�zmetlere mahalle ölçeğ�nde er�şeb�ld�ğ�, kentsel 
kararlarda etk�l� olab�ld�ğ� ve sosyo -ekonom�k hayata katılab�ld�ğ� b�r kent �ç�n gerekl� 
düzenlemeler�n yapılması, beled�yen�n tüm planlamalarının kadın-erkek eş�tl�ğ�ne yapacağı 
etk�n�n sağlanması 

 

 

Hedef 
 H.1.1. Evde ve sokakta ş�ddete uğrayan kadınları n öncel�kl� �ht�yaçlarının karşılanması 
�ç�n kadın örgütler� �le ortak çalışma yürüterek, toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� perspekt�fiyle 
gerekl� mekan�zmaları oluşturmak.  

 Performans 
Hedefi P.1.1.1.  Evde ve sokakta ş�ddete uğrayan kadınların öncel�kl� �ht �yaçlarının karşılanması 

�ç�n kadın örgütler� �le ortak çalışma yürüterek, toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� perspekt�fiyle 
gerekl� mekan�zmaları oluşturmak.  

 
Performans Göstergeler�(%) 2019 

 
1.1.1.1. Kadınların sorunlarının tesp�t� �ç�n 

gerekl� araştırmaların yapılması. 
- 

 

 Açıklama: 
Yerelde yaşayan kadınların özell�kler�, sorunların  tesp�t� ve çözümüne dönük AR -GE çalışmaları 
yürütmek. Özgür Kadın Masasına danışan kadınların b�lg� ve talepler�n� kayıt altına almak.  Bu ver�ler� 
ışığında Altı ayda b�r danışan kadınlarla �lg�l� rapor hazırlamak. 

 

 
1.1.1.2. Toplantı düzenlemek.   

70 

 Açıklama: 
Kadın Örgütler�yle üç ayda b�r per�yod�k toplantılar düzenlemek. Kadın sorunlarına da�r ortak çözüm 
öner�ler� gel�şt�rmek, eylem planı gel�şt�rmek.  

 
1.1.1.3. 

Hukuksal, ps�koloj�k ve �st�hdamla �lg�l� 
danışmanlık desteğ� veren kadın danışma 
merkezler� �le koord�nel� çalışmak. 

 

 
- 
 

 Açıklama: Hukuksal, ps�koloj�k ve �st�hdamla �lg�l� danışmanlık desteğ� veren kadın danışma merkezler� 
�le koord�nel� çalışmak. 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  

İdare Adı  BAŞKALE BELEDİYESİ 

 

Amaç A.2. Sosyal Yardımlar   

 

Hedef  H.2.1. Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan k�ş� ve gruplara etk�n sosyal 
koruma sağlanması  

 Performans 
Hedefi 

P.2 .1.1. Yoksulluk sınırı altında bulunan a�lelere madd� ve ayn� yardım 
 
 
 
 
 

 

 
Performans Göstergeler� (TL)   2019 

 
2.1.1.1. Yoksulluk sınırı altında bulunan a�lelere 

madd� ve ayn� yardım 650.000,00 TL 

 Açıklama:  
Gıda yardımı, Sağlık yardımı, Barınma Yardımı  
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Faal�yetler 
Kaynak İht�yacı 2019 (TL) 

Bütçe  Bütçe Dışı Toplam 

1 Eğ�t�m Amaçlı Transferler  20.000,00 TL  - 20.000,00 
TL 

2 Sağlık Amaçlı Transferler  20.000,00 TL  - 20.000,00 
TL 

3 Y�yecek Amaçlı Transferler  20.000,00 TL  - 20.000,00 
TL 

4 D�ğer Barınma Amaçlı Transferler 25.000,00 TL  - 25.000,00 
TL 

5 Muhtaç ve Körlere Yardım  594.965,00 TL  - 594.965,00 
TL 

Genel Toplam  679.965,00 TL 0,00 679.965,00 
TL 

       
  

Ekonom�k Kod  Ödenek   
  01 Personel G�derler� 0,00  
  02 SGK Devlet Pr�m� G�derler� 0,00  
  03 Mal ve H�zmet Alım G�derler�  0,00 
  04 Fa�z G�derler� 0,00  
  05 Car� Transferler 650.000,00  
  06 Sermaye G�derler� 29.965,00  
  07 Sermaye Transferler�   0,00 
  08 Borç verme  0,00 
  Toplam Bütçe Kaynak İht�yacı 0,00 

  

Bü
tç

e
D

ışı
K

ay
na

k

Döner Sermaye 0,00  
  D�ğer Yurt İç�  0,00  
  Yurt Dışı  0,00  
  

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İht�yacı 0,00 

 

 
 
 
 

Toplam  Kaynak İht�yacı 679.965,00  
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Performans Sonuçlarının Değerlend�r�lmes� : 

PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

A.1. Kadın-Erkek Eş�tl�ğ�n�n Sağlanması- Kadınların erkek ş�ddet�ne uğramadığı, can güvenl�ğ� 
end�şes� taşımadığı, yerel h�zmetlere mahalle ölçeğ�nde er�şeb�ld�ğ�, kentsel kararlarda etk�l� olab�ld�ğ� 
ve sosyo-ekonom�k hayata katılab�ld�ğ� b�r kent �ç�n gerekl� düzenlemeler�n yapılması, beled�yen�n 
tüm planlamalarının kadın-erkek eş�tl�ğ�ne yapacağı etk�n�n sağlanması 

H.1.1. Evde ve sokakta ş�ddete uğrayan kadınların öncel�kl� �ht�yaçlarının karşılanması �ç�n kadın 
örgütler� �le ortak çalışma yürüterek, toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� perspekt�fiyle gerekl� mekan�zmaları 
oluşturmak. 

P.1.1.1.  Evde ve sokakta ş�ddete uğrayan kadınların öncel�kl� �ht�yaçlarının karşılanması �ç�n kadın 
örgütler� �le ortak çalışma yürüterek, toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� perspekt�fiyle gerekl� mekan�zmaları 
oluşturmak  

Performans Göstergeler�(%) 

Kadınların sorunlarının tesp�t� �ç�n gerekl� araştırmaların yapılması �ç�n toplantı düzenlemek 
%80 yüksek düzeyde gerçekleşm�şt�r. 
1.1.1.2. Toplantı düzenlemek %80 yüksek düzeyde yapılmıştır. 
 
1.1.1.3. Hukuksal, ps�koloj�k ve �st�hdamla �lg�l� danışmanlık desteğ� veren kadın danışma merkezler� 
�le koord�nel� çalışmak. 
 
A.2. Sosyal Yardımlar  

 H.2.1. Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan k�ş� ve gruplara etk�n sosyal koruma 
sağlanması 

P.2.1.1. Yoksulluk sınırı altında bulunan a�lelere madd� ve ayn� yardım 
 

P.2.1.1. Yoksulluk sınırı altında bulunan a�lelere madd� ve ayn� yardım A3%110 oranında yüksek 
düzeyde gerçekleşm�şt�r.  

Performans B�lg� S�stem�n�n Değerlend�r�lmes� :

Kurumumuzda Performans B�lg� s�stem� Değerlend�r�lmes� S�stem� bulunmamaktadır.
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KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ø Sürdüreb�l�rl�k temel �lkey� esas almak

  

Ø İlçen�n Sürekl� ve hızlı b�r şek�lde göç vermes�

Üstünlükler : 
Ø Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık

Ø Beled�ye ve halk arasındak� güçlü �let�ş�m bağı bulunması
Ø Uygulamalarda adalet ve h�zmette eş�tl�k

Ø H�zmetler�n tem�n ve sunumunda yer�ndel�k ve �ht�yaca uygunluk

Ø Tüm h�zmetler�n ver�lmes� sürec�nde çalışanların b�r ek�p olarak kollekt�f çalışması

Zayıflıklar :

Ø  İşs�zl�k 
Ø Eğ�t�m kal�tes�n�n düşük olması

Ø Beled�ye bünyes�nde yeter�nce n�tel�kl� elemanın olmaması
Ø Olumsuz kış şartlarının varlığı ve karlı, donlu gün sayısının fazla olması

İlçe halkının her türlü kültürel ve sosyal etk�nl�klere katılımının sağlanması, �lçen�n 
tanıtım faal�yetler�n�n yapılması, Beled�yen�n görev alanına g�ren konularda her türlü 
faal�yetler�n düzenlenmes�, �lçe halkının her türlü g�r�ş�mler�n�n güçlenmes� �ç�n gereken 
desteğ� ver�lmes� ve kadınlarımızın sosyal-ekonom�k  hayata daha çok katılımını sağlamak 
üzere çalışmalar yapmak ve yapan kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapmak ve bu kapsamda projeler 
gel�şt�r�lecekt�r.

ÖNERİ VE TEDBİRLER :

        Kültür ve Sosyal �şler Müdür V.

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında 
b�lg�m olmadığını beyan eder�m. 

Başkale Beled�ye Başkanlığı 20.02.2020 

        Hafize SELİMOĞLU

Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç 
kontroller, �ç denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dah�l�ndek� hususlara 
dayanmaktadır. 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dah�l�nde;
Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m.

Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s 
ed�lm�ş kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� 
alanım çerçeves�nde �ç kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n 
yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç 
kontrolünün etk�n olarak uygulandığını b�ld�r�r�m.
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2-Performans Sonuçları Tablosu

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

A.1. Gel�r-G�der Yönet�m�. 

Gerçekleşme oranı Gel�r G�der anal�z� yapılması  %90 yüksek düzeyde gerçekleşm�şt�r. 
Beled�ye çalışma b�r�mler�n�n oluşturulması %80 yüksek düzeyde yapılmıştır. 

 Tahs�lâtı yapılamayan verg� kalemler�n�n anal�z�, İcra B�r�m�n�n Akt�fleşt�r�lmes�, İcra ve Hukuk 
�şler�n�n b�rl�kte çalışma yöntemler�n� gel�şt�rmeler� % 60 orta düzeyde yapılmıştır. 
Gel�şt�r�lmel� 
 
A.2. B�r�msel Alt Yapının Oluşturulması  

Personel eks�kl�ğ�n�n g�der�lmes� Mal� h�zmetler b�r�m�nde çalıştırılmak üzere 1 Müdür Yardımcısı, 1 
Gel�r Tahakkuk şefi, 1 Tahs�lat Şefi,2 Veznec�, 4 Memur ve 1 Mal� H�zmetler uzmanına �ht�yaç 
duyulmaktadır. % 0 düşük düzeyde kalmış�r.  

A.3. Beled�ye �mkânlarından faydalanarak beled�ye gel�rler�n� kontrol altına almak, Personelden en 
yüksek düzeyde ver�m elde etmek 

Kaçakların bel�rlenmes� % 43 düşük düzeyde gerçekleşm�şt�r. 
Tak�p ve kontrol s�stemler�n�n gel�şt�r�lmes� gerekmekted�r. 

 
BİLGİ İŞLEM BASIN YAYIN HAL KLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 

A.1. Beled�ye-Vatandaş Arasında İlet�ş�m�n güçlend�r�lmes�n� sağlamak 

Kent�n sorunlarının ele alındığı toplantı oranı % 50 orta düzeyde gerçekleşm�şt�r. 
 A.2. Beled�ye-Vatandaş Arasında İlet�ş�m�n güçlend�r�lmes�n�  

Anket yapılma oranı % 50 orta düzeyde gerçekleşm�şt�r. 

A.3. Beled�ye-Vatandaş Arasında İlet�ş�m�n güçlend�r�lmes�n� sağlamak 

   Beled�ye faal�yetler�n�n haber yoluyla kamuoyuna duyurulması %100 Yüksek orana 
gerçekleşm�şt�r.  
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YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

A.1. Kurum İç� ve Kurum Dışı Düzen�n Kurulması   
Dosya hazırlamak  %100 yüksek düzeyde gerçekleşm�şt�r. 
A.2. Başkanlık yönet�m�, beled�ye mecl�s�, encümenler ve müdürlüklerle �le �lg�l� yapıyı 
koord�ne etmek ve alınan kararları uygulamak Mecl�s ve encümence alınan kararları Beled�ye 
Kanunu ve �lg�l� yönetmel�klere uygun olarak yazılmasını, arş�vlenmes�n� ve gereğ� �ç�n mülk� 
am�r�ne ve �lg�l� yerlere ulaşımını sağlamak 

Kararların düzenlenme oranı %100 oranında yüksek düzeyde gerçekleşm�şt�r.  

A.3. Başkanlık yönet�m�, beled�ye mecl�s�, encümenler ve müdürlüklerle �le �lg�l� yapıyı 
koord�ne etmek ve alınan kararları uygulamak Beled�ye mecl�s� ve encümen toplantılarına 
katılan başkan ve üyeler�ne her gün �ç�n ödenecek olan huzur hakkı puantajanı hazırlamak ve 
gereğ� �ç�n Personel Müdürlüğüne göndermek 

Puantaj hazırlama oranı %100 oranında yüksek düzeyde gerçekleşm�şt�r. 

A.4. Yazışma Ağının Sağlanması 

Her yıl gelen tüm evrakları kayıt altına almak, dağıtımını yapmak ve konular hakkında başkan 
ve başkan yardımcılarını b�lg�lend�rmek Evrakları kayıt altına almak %100 oranında yüksek 
düzeyde gerçekleşm�şt�r. 

A.5. Örgüt Şeması ve Görev Tanımlarının Rev�zyonu 

Örgüt şeması bel�rlenerek kurum �ç� müdürlükler ve alt b�r�m/ k�ş� tanımlamaları yapılarak 
görev ve yetk�ler�n�n bel�rlenmes� Görev ve yetk�ler�n bel�rlenme oranı %100 oranında 
yüksek düzeyde gerçekleşm�şt�r. 

A.6. Müdürlükler�n b�r�m arş�vler�n�n düzenlenmes� çalışmalarını koord�ne etmek ve bu 
konuda danışmanlık h�zmet� vermek, sonuçlarını değerlend�rmek. Kurum arş�v�ne gelen 
malzemelerden muhafazasına  lüzum kalmayanların ayıklanması �ç�n kom�syon oluşturmak ve 
�mha �şlemler�n� yürütmek,Ayıklama ve �mha �şlemler� net�ces�nde, kurum arş�v�nde saklamak 
üzere kalan malzemeler�n mevzuata göre  tasn�f etmek ve h�zmete sunmak 

Arş�v düzenleme oranı %70 oranında yüksek düzeyde gerçekleşm�şt�r. 
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

A.1. Yasalar çerçeves�nde Fen �şler� müdürlüğünce oluşturulan yatırım programını ve bütçey� 
en etk�n ve ver�ml� b�ç�mde kullanarak hedef k�tlem�z�n yaşamsal alanlarındak�, fiz�k� üstyapı 
gereks�n�mler�n� en yüksek düzeyde karşılama ve çağdaş yaşanılab�l�r b�r çevre sunmaktır. 
Kaldırımlarda bakım onarım çalışmaları yapılması %70 yüksek düzeyde gerçekleşm�şt�r. 
A.1.1  Kültür Merkez� Projes� Yapımı.  

Gerçekleşme Oranı % 0 

A.1.2. Başkale Merkezde Bulunan 3 Mahallem�zde 3 Adet B�lg� Ev�, Kültür Merkez�,  g�b� 
Kültürel Yapıların Yapılması.  

Gerçekleşme oranı %0  

A.1.3 Asfalt Kaplama Yapım İş�   

Asfalt Kaplama Yapım İş� çalışmaları yapılması  %30 düşük düzeyde gerçekleşm�şt�r 

A.2. Fen İşler� müdürlüğünün h�zmet alanı �ç�ne g�ren �şler�n stratej�k planını, yıllık 
hedefler�n�, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçes�n� hazırlayarak, özell�kle 
kadınları ve gençler� düşünerek yaşam alanları oluşturmak 

 Spor Tes�s� Yapılması %100 oranında yüksek düzeyde gerçekleşm�şt�r. 

A.3. Beled�yeye bağlı ün�teler�n, kurulan �şletmeler çerçeves�nde her türlü araç ve �ş 
mak�neler�n�n bakım ve onarımlarını yaptırmak ve araç tem�n�  

Bakım onarım �şler� %100 oranında yüksek düzeyde gerçekleşm�şt�r. 

A.4. B�r�m�m�zde h�zmet� sağlıklı ve zamanında sunmak,  vatandaş ş�kâyet ve �stekler� 
doğrultusunda �lçe �ht�yaçlarını yasa ve yönetmel�kler�n hükümler�nce yer�ne get�rmek 
İlçelerde mahalle statüsünde olan yerlerde yol h�zmetler�nde kal�te, güven ve konforu esas 
alarak �malat yapılması 

Yol Yapım oranı %40 oranında Orta düzeyde gerçekleşm�şt�r. 
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İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

A.1. Kurumsal yapıyı oluşturmak, kurum anlayışını çalışanlar arasında yerleşt�r�lmes�, 
personel açığının g�der�lmes�, personele gerekl� eğ�t�m�n ver�lmes�, personel�n b�lg� ve 
becer�ler�ne göre �st�hdam ed�lmes�, çalışan personel�n özlük hakları korunarak �ç huzurun 
sağlanması 

 H.1.1. H.1.1. Çalışan personeller arasında kurumsallaşma yerleşt�r�lmel�d�r. Kurum b�reye 
bağlı olmadan sürdürüleb�l�r, gel�şt�r�leb�l�r olmalıdır. İht�yaç duyulan personel�n �st�hdamının 
sağlanması 

P.1.1.1.  İst�hdam ed�len personel�n �ş ve görev tanımlarının açık seç�k yapılmasının sağlanması 
Kent�n sorunlarının ele alındığı toplantı oranı % 100 yüksek düzeyde gerçekleşm�şt�r. 
 A.2. .2. Kurumsal yapıyı oluşturmak, kurum anlayışını çalışanlar arasında yerleşt�r�lmes�, 
personel açığının g�der�lmes�, personele gerekl� eğ�t�m�n ver�lmes�, personel�n b�lg� ve 
becer�ler�ne göre �st�hdam ed�lmes�, çalışan personel�n özlük hakları korunarak �ç huzurun 
sağlanması 

H.2.1. Gelen – g�den evrakların doğru b�r şek�lde ve zamanında �lg�l� yerlere gönder�lmes� ve 
gerekt�ğ�nde bulunmasını sağlamak amacıyla kayıt altına alınması 
P.2.1.1.  Gelen-G�den evrakların doğru b�r şek�lde ve zamanında �lg�l� yerlere gönder�lmes� ve 
gerekt�ğ�nde bulunmasını sağlamak amacıyla kayıt altına alınması 
Görevler� yer�ne get�r�rken hata oranını mümkün olan asgar� düzeye �nd�rmek % 90 yüksek 
düzeyde gerçekleşm�şt�r. 

A.3. Kurumsal yapıyı oluşturmak, kurum anlayışını çalışanlar arasında yerleşt�r�lmes�, 
personel açığının g�der�lmes�, personele gerekl� eğ�t�m�n ver�lmes�, personel�n b�lg� ve 
becer�ler�ne göre �st�hdam ed�lmes�, çalışan personel�n özlük hakları korunarak �ç huzurun 
sağlanması 

 H.3.1. Kurum �ç� h�zmet�m en akt�f ve en ver�ml� b�ç�mde sunulab�lmes� �ç�n personel 
eğ�t�mler�ne öncel�k ver�lmes�. 

P.3.1.1. Çalışan personelden daha �y� h�zmet alab�lmek �ç�n �mkânlar dah�l�nde eğ�t�me 
gönder�lmes�. 
Beled�ye faal�yetler�n�n haber yoluyla kamuoyuna duyurulması %30 Düşük  oranda 
gerçekleşm�şt�r.  

 
 
 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

A.1. Yaptığımız faal�yetler sonucu hedeflenen performansımız aşağıdak� g�b�d�r   
 Araç alım ve modern�ze tekn�k destek çalışmaları, Tam�rat (Varolan atölye ve tekn�k 
personel bazında), %100 yüksek düzeyde gerçekleşm�şt�r. 
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PARK VE BAHÇLER MÜDÜRLÜĞÜ  

A.1.
 
Park ve Bahçeler Müdürlüğünce oluşturulan yatırım ve bütçey� en etk�n b�ç�mde 

kullanarak �lçedek� yaşamsal alanlardak�, fiz�k� üstyapı gereks�n�mler�n� en yüksek düzeyde 
karşılama, yaşanılab�l�r b�r

 
çevre sunmaktır.

 
Oyun Alanlarına Kauçuk Döşenmes�

  

Kaldırımlarda bakım onarım çalışmaları yapılması
 
%10 düşük

 
düzeyde gerçekleşm�şt�r.

 

A.2.
  

Peyzaj çalışmaları yapılması
 

Peyzaj

 

çalışmaları yapılması

 

%100 yüksek

 

düzeyde gerçekleşm�şt�r.

 

A.3.

 

Mevs�ml�k ç�çek, çeş�tl� peyzaj ürünler� ve odunsu b�tk�ler ( ağaç ) tem�n� vb

 

%100 yüksek

 

düzeyde gerçekleşm�şt�r.

 
 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

A.1.

 

Planlı Kentsel Gel�şmen�n Sağlanması

 

Kaldırımlarda bakım onarım çalışmaları yapılması

  

%2 düşük

 

düzeyde gerçekleşm�şt�r.

 

A.2. Rev�zyon hâl�hazır çalışmaları tamamlanması durumunda, kalıcı ve uygulanab�l�r 1/1000 
ve 1/5000 l�k Rev�zyon İmar Planları hazırlanması

 

1/1000 ve 1/5000 l�k Rev�zyon İmar Planları çalışmaları yapılması

 

%100 yüksek

 

düzeyde 
gerçekleşm�şt�r.

 

A.3.

 

.

 

Planlı Kentsel Gel�şmen�n Sağlanması

  

%1 düşük

 

düzeyde gerçekleşm�şt�r.

 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

A.1.

 

İnsan ve Çevre Sağlığının Korunması, Tem�z ve yaşanab�l�r b�r �lçe oluşturmak

 

%80 yüksek

 

düzeyde gerçekleşm�şt�r.

 

A.2. Çöp

 

toplama, tem�zl�k h�zmet alanlarının gen�şlet�lmes� ve kapas�te artırımı �ç�n araç alımı

 

Gerçekleşme oranı %0

 

A.3. Çöp toplama alanının gen�şlet�lmes�

%20 düşük düzeyde gerçekleşm�şt�r.
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MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
A.1. Başkale beled�yes�n�n başkanlığı Muht arlık �şler� Müdürlüğü’nün kuruluş, görev,  ve 
sorumlulukları �le çalışma usul ve esaslarını düzenlemekt�r. Her türlü taleb�n uygun b�r�me ve 
uygun k�ş�lere yönlend�r�lmes�n� sağlamak. MBS üzer�nden veya başka yollarla muhtarlardan 
gelen tüm talep, ş�kayet , öner� ve �steklerle �lg�l� �stat�st�k� kayıtları tutmak, raporlamak ve 
başkanlığa sunmak. Kurum �ç� yönet�mde ve �lçey� �lg�lend�ren kararlarda katılımcılık. 
Uygulamalarda Adalet ve h�zmette Eş�tl�k. H�zmetlerde geç�c� çözümler ve anlık kararlar 
yer�ne sürdürüleb�l�rl�k 

%70 yüksek düzeyde gerçekleşm�şt�r.  

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

A.1. Kadın-Erkek Eş�tl�ğ�n�n Sağlanması- Kadınların erkek ş�ddet�ne uğramadığı, can güvenl�ğ� 
end�şes� taşımadığı, yerel h�zmetlere mahalle ölçeğ�nde er�şeb�ld�ğ�, kentsel kararlarda etk�l� olab�ld�ğ� 
ve sosyo-ekonom�k hayata katılab�ld�ğ� b�r kent �ç�n gerekl� düzenlemeler�n yapılması, beled�yen�n 
tüm planlamalarının kadın-erkek eş�tl�ğ�ne yapacağı etk�n�n sağlanması 

Kadınların sorunlarının tesp�t� �ç�n gerekl� araştırmaların yapılması �ç�n toplantı düzenlemek 
%80 yüksek düzeyde gerçekleşm�şt�r. 
A.2. Sosyal Yardımlar  

P.2.1.1. Yoksulluk sınırı altında bulunan a�lelere madd� ve ayn� yardım A3%110 oranında yüksek 
düzeyde gerçekleşm�şt�r.  

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 

A.1.

 

Çağdaş ve sağlıklı b�r kent oluşturulması anlayışı �le yetk� alanımız �ç�nde bulunan toplum 
çevre ve

 

�nsan sağlığını ön planda tutarak beled�yem�z h�zmetler�n� ve yaşam stantlarını uygun 
hale get�rmek ve d�ğer b�r�mlere kolluk görev� yapmak

 

%70 yüksek

 

düzeyde gerçekleşm�şt�r.

 

A.2.

  

Daha ver�ml� h�zmet sunab�lmek �ç�n gerekl� mal ve araçların alımı yapılacaktır

 

Gerçekleşme oranı

 

%0

 

A.3 Kaçak yapıların denetlenmes� Tüm �şletmeler denetlenecek, kanun ve yönetmel�klere göre 
denet�m yapılacak, kanuna aykırılık söz konusu olan�şyerler�ne �ş yer� açma ve çalıştırma 
ruhsatı düzenlenmeyecek eks�k görülen �ş yerler� kanuna uygun hale get�r�lmed�ğ�durumlarda 
ya kapatılacak ya da ceza� �şleme tab� tutulacak

%20 düşük düzeyde gerçekleşm�şt�r.

Beled�ye Başkanlığımıza a�t 2015-2019 Stratej�k Planında yer alan proje, program amaç ve 
hedefler�n Beled�yem�ze bağlı b�r�mler bazında 2019 yılı b�t�m�ne kadar ortalama gerçekleşme 
oranı yaklaşık olarak %65 oranına gerçekleşm�şt�r.

3-Performans Sonuçlarının Değerlend�r�lmes� :

4-Performans B�lg� S�stem�n�n Değerlend�r�lmes� :
Kurumumuzda Performans B�lg� S�stem� Değerlend�r�lmes� S�stem� bulunmamaktadır.
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Ø Şeffaf beled�yec�l�ğ�n olması

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

  ÜSTÜNLÜKLERİMİZ:
Ø Beled�ye ve halk arasındak� güçlü �let�ş�m bağı bulunması

Ø Beled�ye �ç�nde personeller�n ve yönet�m�n b�rb�r�yle uyumlu olması ve �y� �let�ş�m kurması

Ø Türk�ye- İran sınırında olması

Ø Beled�ye'n�n tüm halka eş�t yaklaşması

Ø Halkın beled�yeye olan güven� ve beled�yes�n� sah�plenmes�

Ø Tem�z b�r havaya ve doğal güzell�klere sah�p olması

Ø H�zmetler�n tem�n ve sunumunda yer�ndel�k ve �ht�yaca uygunluk

		ZAYIFLIKLARIMIZ:
Ø Beled�ye olarak gel�r�m�z ve yan kaynaklarımızın yeters�z olması

Ø  İsp�r�z Dağının etekler�ne kurulmuş olmasından kaynaklı yeryüzü şek�ller� dağlık ve 
engebel� olması ve buna bağlı olarak ulaşımın zor olması

Ø Sürekl� ve hızlı b�r şek�lde göç vermes�
Ø  İşs�zl�k 

Ø Eğ�t�m kal�tes�n�n düşük olması

Ø Olumsuz kış şartlarının varlığı ve karlı, donlu gün sayısının fazla olması

Ø Beled�ye bünyes�nde yeter�nce n�tel�kl� elemanın olmaması
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Beled�yem�z �lçe halkının gereks�n�m ve beklent�ler� �le �lg�l� �ht�yaç anal�z� yapmakta, elde 
ett�ğ� b�lg�ler ışığında h�zmet pol�t�kasını oluşturmakta, Bu sayede h�zmet sonuçlarını 
değerlend�rmekte ve tüm paydaşlarına sürdürüleb�l�r yarar sağlamaktadır. Bu bağlamda m�syon, 
v�zyon ve stratej�k planımızdak� hedeflere ulaşmak �ç�n planlanan proje ve faal�yetler�n 
yapılması, tak�b� ve daha etk�n yürütülmes� çalışmaları devam etm�şt�r. 

Başkale Beled�yes� olarak sürdürüleb�l�r h�zmet model� doğrultusunda tüm b�r�mler�m�zde 
�y�leşt�rme, toplam kal�te ve kurumsal kapas�tey� gel�şt�rme çalışmalarımız devam etmekted�r.

ÖNERİ VE TEDBİRLER 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönet�c� olarak yetk�m dah�l�nde;
Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m.

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında 
b�lg�m olmadığını beyan eder�m. 31.01.2020

                                                                                                                  Asım SOLAK

Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n bütçe �le tahs�s ed�lm�ş kaynakların, Planlanmış 
amaçlar doğrultusunda ve �y� mal� yönet�m �lkeler�ne uygun olarak kullanıldığını ve �ç kontrol 
s�stem�n�n azam� ölçüde �şlemeler�n yasallık ve düzenl�l�ğ�ne �l�şk�n yeterl� güvencey� 
sağladığını b�ld�r�r�m. Bu güvence, üst yönet�c� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, 
�ç kontroller, �ç denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dah�l�ndek� hususlara 
dayanmaktadır.  

                                                                                                       Başkale Beled�ye Başkan V.
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