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100. sahip
potansiyeli sonuna kadar en iyi

kullanarak, hak daha
konuma milletimize ve

Cumhuriyetimize hepimizin
.
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Binali YILDIRIM

6

demokratik hem de ekonomik

kesmeden devam .



TUNA
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MEHMET METE AHMET TUNAR

BURHAN VAROL ERCAN KAYALIK
MEHMET SARIKAYA

CHP

CHPCHP

MUSTAFA KAYA

MHP

-
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Mali Hizm
Necdet BAKIR Hamiyet BALCI

Sosy
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NALLIHAN

YARDIMCISI

Mali Hizmetler 

Meclis . 
Kor.Kont.Md.

Hizmetler Evrak
Kayn. 

Temizlik

Kontrol

Gelir-Gider

Tahsilat

Emlak Servisi

Muhasebe

Evlendirme 

Depo Ambar 

Ayniyat

Hizmetleri

Veteriner

Hizmetleri
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tarihi

yerine getirerek kalitesini

ve bir kent haline

gelmesine ; yerel hizmetleri

adaletli, kaliteli, verimli ve etkili bir

ile sunmak.

ve

penceresi olan sahip

kalitesi bir

kent yapan ve Belediye.
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Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda hak ve

hukuka uygun, bir

esas kabul eder.

❖ Adalet

❖

Belediyemiz

ve bu esas

kabul eder.

❖

Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda, ve

hesap verilebilir esas kabul eder.
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Belediyemizin hizmetlerin ve

beklentilerini en

kaliteli bir

.

❖ Kalite

❖ Verimlilik

Belediyemizin etkinlik verimlilik ve

tutumluluk prensipleri

esas kabul eder.

❖

Belediyemiz hizmetlerin ve

bir ilgili

taraflar ile kurarak, ile ortak

bir eksende toplumsal diyalog, ve

sahiplenmenin esas kabul eder.

❖ Liderlik

etmekteyiz.
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NALLIHAN

NALLIHAN

ve kaliteli 

potansiyelini 

NALLIHAN

hizmetlerinin 

NALLIHAN

koruyan 

NALLIHAN
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2017 PERSONEL SAYISI

1

1

1

1

1

1

1

1

Mimar 1

2

4

4

6

Teknisyen 3

2

Temizlik Hizmetlisi 3

Hizmetli 1

Memur 2

2

1
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TOPLAM 58
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5393 Belediye Kanununun 14.maddesine

belediyenin ve .

Madde 14- Belediye, mahalli nitelikte olmak

;

a) su ve kanalizasyon, gibi kentsel alt ;

ve kent bilgi sistemleri; ve

temizlik ve ; itfaiye, acil kurtarma

ve ambulans; trafik; defin ve ;

park ve alanlar; konut; ve sanat,

turizm ve ve spor; sosyal hizmet ve

nikah, meslek ve beceri ; ekonomi ve ticaretin

hizmetlerini yapar veya

belediyeleri ile 100.000 belediyeler,

ve konukevleri .

belediyeler de mali ve hizmet

ve konukevleri

.
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b) Devlete ait her derecedeki okul
ile ve yapabilir veya her

ve malzeme
; ilgili her tesisi

ve ; mabetlerin
yapabilir; ve tabiat ile tarihi
dokunun ve kent tarihi

ve ;
bu ve yapabilir,

uygun olarak yeniden
edebilir. sporu etmek

spor malzemesi verir,
spor ayni ve yapar ve
gerekli her spor

yurt ve yurt
veya derece

alan sporculara, teknik ve
belediye meclisi

verebilir. yapabilir.
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Belediyelerin birinci (b) bendi

sporu bir

genel vergi gelirlerinden

belediyeleri tahakkuk eden binde

yedisini .

Hizmetlerin yerine getirilmesinde

belediyenin mali durumu ve hizmetin

dikkate belirlenir.

Belediye hizmetleri, en yerlerde

ve en uygun sunulur. Hizmet

sunumunda ve dar gelirlilerin

durumuna uygun .
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• Belediyenin sorumluluk ve yetki
belediye kapsar.

• Belediye meclisinin ile alanlara da
belediye hizmetleri .

• 4562 Organize Sanayi Kanunu
.

• Sivil hava ile bu
yer alan tesisler bu

Kanunun .
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Madde 15 - Belediyenin yetkileri ve

Belediyenin yetkileri ve :

a. Belde sakinlerinin mahalli nitelikteki

her faaliyet ve

bulunmak.

b. belediyeye yetki

belediye koymak ve

uygulamak, kanunlarda belirtilen vermek.

c. ve faaliyetleri ile ilgili olarak

kanunlarda belirtilen izin veya vermek.
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d. belediyeye ait vergi,
resim, ve tarh, tahakkuk
ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve
hukuk tahsili gereken gaz, su,

su ve hizmet tahsilini yapmak
veya .

e. haklar kalmak ;
kullanma ve suyu ; su ve

suyunun ; bunlar
gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, ve

; kaynak veya

f. Toplu yapmak; bu deniz ve
su sistem dahil her
toplu sistemlerini kurmak, kurdurmak,

ve .

g. -
, geri ortadan ve

ile ilgili hizmetleri yapmak ve
.
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h. Mahalli nitelikteki hizmetlerin yerine
getirilmesi belediye ve alan

almak, satmak,
kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis
etmek, bunlar ayni hak tesis etmek.

i. almak, kabul etmek.

j. ve perakendeci halleri, terminali, fuar
mezbaha, ilgili mevzuata yat ve iskele

kurmak, kurdurmak, veya bu
yerlerin ve izin vermek.

k. Vergi, resim ve kalan dava konusu
tasfiyesine karar vermek.

l. ile umuma istirahat ve
yerlerini ve denetlemek.

26



m. Beldede ekonomi ve ticaretin ve

izinsiz yapan

seyyar faaliyetten men etmek, izinsiz

yapan seyyar faaliyetten men edilmesi

sonucu, iki geri

maddelerini

otuz geri

yoksullara vermek.

n. Reklam ve tabelalar konusunda

standartlar getirmek.

o. yerlerini, halk

ve etkisi olan

kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat ve

moloz ; petrol

(LPG) depolama ; malzemeleri, odun,

ve hurda depolama ve yerlerini

belirlemek; bu alan ve yerler ile

gereken tedbirleri almak.

27



p. Kara, deniz, su ve demiryolu her

servis ve toplu ile taksi

bilet ve tarifelerini, zaman ve

belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak,

meydan ve benzeri yerler park yerlerini

tespit etmek ve veya kiraya vermek;

belediyelere trafik

.

r. Belediye alan 5/11/2008

tarihli ve 5809 Elektronik Kanunu,

26/9/2011 tarihli ve 655 Denizcilik ve

ve

Kanun Kararname ve ilgili mevzuata

izni verilen alanda tesis edilecek elektronik

kent ve ile

elektronik hizmetinin gerekleri dikkate

yer belgesi vermek,
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(r) bendine verilecek yer belgesi
Denizcilik ve

belirlenir. yirmi
verilmeyen yer belgesi

. yer belgesi
vermeye ve almaya belediyeleri
yetkilidir.
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(l) bendinde belirtilen

birinci ve

denetlenmesi, ve il merkez belediyeleri

yerlerde il idaresi .

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri

ve

dokuz imtiyaz yoluyla

devredebilir; toplu hizmetlerini imtiyaz veya

tekel ruhsat vermek suretiyle

yerine gibi toplu kiraya

verme veya 67 nci maddedeki esaslara hizmet

alma yoluyla yerine getirebilir.
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belediyeleri, belediye ve
alan il belediyeleri ile

10.000'i belediyeler, meclis ; turizm,
sanayi ve ticaret ve

su, termal su, kanalizasyon, gaz,
yol ve gibi alt faiz

on kadar geri veya
olarak yapabilir veya bunun

tesislere ortak olabilir; sosyal
hizmet ve turizmi projelere

ile veya bir bedelle
arsa tahsis

edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle
ilgili ve tespit etmek
kamuoyu ve yapabilir. Belediye
ve idareler, meclis mabetlere indirimli
bedelle ya da olarak ve kullanma suyu
verebilirler.

Belediye Devlet
. 2886 Devlet

Kanununun 75 inci maddesi belediye
da .
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Merkezde 2 adet, 1

adet hizmet 1 adet salonu, 140 adet

1 adet Garaj mevcuttur.

32



33



34



FEN 2017 YILI
RAPORU KONU

1-NALLIHAN CANDARLI Ve 56 ADA 1 PARSEL
UYGULAMA

2-NALLIHAN 80 ADA 6 PARSEL UMUMA
WC VE SOSYAL YAPIM

3- VE YEMEKHANE YAPIM

4- MERKEZ WC VE YAPIM

5-NALLIHAN HAYVAN PAZARI YAPIM .

6-NALLIHAN OZAN YAPIM .

7-NALLIHAN 100. YIL SOSYAL YAPIM .

8-NALLIHAN SARIYAR SOSYAL VE KAMU BAKIM,
ONARIM VE YAPIM .

9-NALLIHAN MAHALLELERDE BULUNAN SOSYAL VE KAMU
ONARIM VE YAPIM .

10- BAKIM, ONARIM YAPIM .

11-NALLIHAN 2017 YILI MAHALLELERDE BETON PARKE YAPIMI
VE PARKE YAPILMASI .
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12-NALLIHAN TEKKE SOKAKLARINDA YOL
VE PARKE YAPIM .

13- BORU VE EK ALINMASI

14-NALLIHAN 100. YIL, HACIBEY, VE
PARK YAPIM .

15-AYAKLI REKLAM PANOSU (TOTEM) ALINMASI

16-NAL ISLAH ALIMI

17- BULUNAN VE
YAPILAN
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1- NALLIHAN CANDARLI Ve 56

ADA 1 PARSEL UYGULAMA

Halil Caddesi ve Mahahallesi

sokak , cephe ile

Mahallesinde bulunan 56 ada 1 Parsel tescilli

restorasyon 2.750.000,00-TL bedel ile

Belediyemiz faaliyetlerde

proje .
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2- NALLIHAN 80 ADA 6

PARSEL UMUMA WC VE SOSYAL

YAPIM

Mahallesinde

belediyemize ait olan 80 ada 19 parsel

Belediyesi Mahallesi 80 Ada 6 Parsel

Umuma Wc Ve Sosyal Hizmet

96 m2 taban bodrum + 4

nizam zemin umuma wc olarak

hizmet 550.000,00-TL

bedel ile . Sosyal Hizmet

.
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3- VE YEMEKHANE

YAPIM

Yenice Mahallesi 1133 Parsel

Yemekhane ve Misafirhane 200.000,00-

TL ile olup misafirhane olarak

.
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4- MERKEZ WC VE YAPIM

Belediyesi Mahallesi Merkez Camii
bulunan eski olan wc ve Gasilhanenin
73.000,00-TL ile olup
hizmetine .

41



5- NALLIHAN HAYVAN PAZARI YAPIM

Mahallesi 2 ada 233 parselin Belediyemiz

tahsisi hayvan

16.02.2017 tarihinde olup 08.11.2017 tarihinde

2.000.000,00-TL bedel ile

devam etmektedir.
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6- NALLIHAN OZAN

YAPIM .

Ankara ve Belediyemiz

destek olmak Ozan Mahallesi 243 Parsel

300.000,00-TL bedel ile

. ipek

200 adet 3

150.000,00-tl bedel ile

ve tesise .
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7- NALLIHAN 100. YIL SOSYAL

YAPIM

100. Mahallesi camii Sosyal ve

faaliyetlerde Hizmet

2 olarak uygun

bina 400.000,00-TL ile .
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8- NALLIHAN SARIYAR SOSYAL VE

KAMU BAKIM, ONARIM VE YAPIM

Mahallemizde ve

durumda olan

180.000,00-tl bedelle tamamlanarak sosyal ve kamu

hizmetleri ile mahallede toplu

programlarda

.
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9- NALLIHAN MAHALLELERDE

BULUNAN SOSYAL VE KAMU

ONARIM VE YAPIM .

, , ,

, mahallelerimizde bulunan

belediye hizmetlerinde ve mahalle

olan misafirhane ve camilerde ve

pencere gibi basit 570.000,00-TL ye

.
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10-

BAKIM, ONARIM YAPIM .

Mahallesinde bulunan Belediye

ait Tadilat,

toplamda 8 adet

ile 200.000,00-TL ye .
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11- NALLIHAN 2017 YILI

MAHALLELERDE BETON PARKE YAPIMI VE PARKE

YAPILMASI .

mahallerinde 2017 Muhtelif

Mahallelerde Beton Parke Ve Parke

mahalle genelinde parke kaplama

3.000.000,00-TL olup geneli

toplam 30 mahallemizde 100.000 m2 parke ile yol

kaplama .
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12- NALLIHAN TEKKE SOKAKLARINDA

YOL VE PARKE YAPIM .

Tekke Mahallesi Yol

Ve Parke . Kdv

173.283,00-TL bedel ile .
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13- BORU VE EK

ALINMASI .

sahip mahallelerimizde

sulama

10.000 metre polietilen boru ve

200.000,00-TL bedel ile bozyaka, beydili ve

tekirler mahallelerimizde sulama

60.000,00-TL bedel ile

.ye .
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14- NALLIHAN 100. YIL, HACIBEY, VE

PARK YAPIM .

100. , Ve

Mahallelerine Park

merkezinde 3, mahallemizde 2 olmak

toplamda 5 adet parklar 750.000,00-TL ye

tamamlanarak .
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15- NALLIHAN MERKEZ VE

ALIM .

merkezimiz ve Mahallemizde

18 Adet Reklam Panosu

Olan 75.000,00-TL ye

. Ana yola cephe veren

mahallerimiz yerlerine mimariye

uygun durak proje devam etmektedir.
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16- AYAKLI REKLAM PANOSU (TOTEM) ALINMASI

ve Mahallemiz

2 adet

reklam panosu (totem) 100.000,00-TL bedelle

yerine .
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17- NAL ISLAH ALIMI

Belediyemiz

2.500 mt lik ve Fatih deresi ile

Berber derelerinin dere

projelerinin ile

projeler .
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18- BULUNAN VE

YAPILAN

6360 kanun ile Belediyemiz

devredilen mahallelerimizde Belediye

ait ve olan cami ve

misafirhanelerimiz .

, ve Fatih Mahallelerimizde devam

etmekte olan cami ve

mahallelerdeki PVC

200.000,00-TL bedel ile .

, , Karakaya ve

Mahalle camilerine 70.000,00-tl bedel ile

minare .

ve Sorumluluk bulunan

ve ve

malzemesi giderleri toplam 2.000.000,00-TL

ve malzemesi

mahallelerimizde ile basit

.
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VE :

Belediyenin Gelir ve Gider 5018 Kamu Mali 5393

Belediye Kanunu ve 2464 Belediye Gelirleri Kanununa ve

Belediyeleri ilgilendiren mevzuata . 5018 Kanun

Analitik ve Tahakkuk Muhasebe Sistemi .

UYGULAMA

5393 Belediye Kanununun 49. mad. 2017

30.000.000,00-TL olup, 16.11.2017 tarih ve 146 nolu Meclis ile

2.000.000,00-TL ek ile 32.000.000,00-TL dir. konulan

kalemlerine birimler toplam

5.891.681,85-TL .

Gelir Faaliyetler

2017 Mali Gelir 32.000.000,00-TL dir. Gelir

27.152.829,81-TL dir. Ekonomik kodlamaya gelir ile

ilgili tablo ve grafikler gibidir.
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GELİRLER BÜTÇE İLE VERİLEN 
(TL)

GERÇEKLEŞEN

Vergi Gelirleri 9.365.000,00- 6.579.546,55-
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 7.750.000,00- 5.688.548,80-
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 440.000,00- 365.722,71-
Harçlar 1.045.000,00- 416.399,91-
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 130.000,00- 108.875,13-

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.320.000,00- 2.157.382,71-
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.120.000,00- 1.557.102,68-
Kurumlar Hasılatı 180.000,00- 18.392,70-
Kira Gelirleri 990.000,00- 581.179,84-
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 30.000,00- 707,49-

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Yard. 1.250.000,00- 3.577.640,64-
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Yard. 1.250.000,00- 3.577.640,64-

Diğer Gelirler 16.795.000,00- 14.448.989,54-
Faiz Gelirleri 1.180.000,00- 750.334,86-
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar (İller Bankası) 15.405.000,00- 13.490.973,51-
Para Cezaları 150.000,00- 207.311,17-
Diğer Çeşitli Gelirler 60.000,00- 370,00-

Sermaye Gelirleri 210.000,00- 389.270,37-
Taşınmaz Satış Gelirleri 80.000,00- 299.189,37-
Taşınır Satış Gelirleri 130.000,00- 90.081,00-

Alacaklardan Tahsilatlar 60.000,00- -----

TOPLAM 32.000.000,00- 27.152.829,81-
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ORAN (%)

6.579.546,55 %24

2.157.382,71 %8

3.577.640,64 %13

14.448.989,54 %53

389.270,37 %2

27.152.829,81 %100
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-

2017 Mali Gider 32.000.000,00-TL dir. Gider

29.022.805,81-TL dir. Ekonomik kodlamaya gider

ile ilgili tablo ve grafikler gibidir.
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GİDERLER BÜTÇE İLE 

VERİLEN (TL)

GERÇEKLEŞEN

Personel Giderleri

5.184.000,00-

3.837.442,47-

Memurlar  1.820.000,00- 1.706.361,70-

Söz. Personel 254.000,00- 139.343,01-

İşçiler 2.675.000,00- 1.664.693,02-

Geçici Personel                                40.000,00- 21.457,10-

Diğer Personel                                 395.000,00- 305.587,64-

Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.  950.000,00- 608.355,41-

Memurlar 555.000,00- 374.053,50-

İşçiler 395.000,00- 234.301,91-

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 12.781.000,00- 11.228.550,42-
Üretime Yönelik Mal ve Malz.Al.  85.000,00- 38.481,43-

Tüketime Yönelik Mal ve Malz.Al. 3.939.000,00- 2.614.531,92-

Yolluklar 99.500,00- 28.603,37-

Görev Giderleri                               300.000,00- 146.751,10-

Hizmet Alımları                              3.892.500,00- 3.553.490,39-

Temsil ve Tanıtma Giderleri           1.310.000,00- 1.427.598,49-

Menkul Mal,Hak Al.Bak.Ona.Gid 2.842.000,00- 2.964.327,69-

Gayrimenkul Mal Bakım On.Gid.   263.000,00- 454.766,03-

Tedavi ve Cenaze Giderleri             50.000,00- -----

Faiz Giderleri 50.000,00- -----

Diğer iç Borç Faiz Gid.                  50.000,00- -----

Cari Transferler 565.000,00- 482.779,53-
Kar Amacı Güt. Kur.Yap.Trans.      200.000,00- 147.713,07-

Hane Halkına Yapılan Trans.           305.000,00- 335.066,46-

Gelirlerden Ayrılan Paylar               60.000,00- -----

Sermaye Giderleri 9.970.000,00- 12.865.677,98-
Mamul Mal Alımları                         1.460.000,00- 1.561.999,74-

Menkul Sermaye Üretim Gid.           50.000,00- -----

Gayrimenkul Alımları ve Kamulaş.  500.000,00- 706.125,70-

Gayrimenkul Sermaye Ür. Gid.         7.250.000,00- 10.487.609,90-

Menkul Malların Büyük On. Gid.      110.000,00- -----

Gayrimenkul Büyük Onarım Gid.      500.000,00- 109.942,64-

Stok Alımları 100.000,00- -----

Yedek Ödenekler 2.500.000,00- -----

TOPLAM 32.000.000,00- 29.022.805,81-
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ORAN (%)

3.837.442,47 %13

608.355,41 %2

11.228.550,42 %39

482.779,53 %2

12.865.677,98 %44

29.022.805,81 %100
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   Piyasaya Olan Borç Miktarı                                 : 1.063.926,53-TL 

          Geçmiş Yıllara Ait Borç                        : 379.141,00 

                               -  Bozkaya Petrol                          (379.141,00) 

            2017 yılından Devreden Borç              : 684.785,53 

                      - Arc Mim. Müh.                            (32.728,18) 

                      - Cabbar Petrol                             (51.665,50) 

                      - Destek Taah.                               (44.523,35) 

                      - Murkay İnşaat                           (257.962,50) 

                     - Taçpen                                         (27.179,00) 

                     - Yıldırım Yapı                               (26.334,00) 

                     - Yüksel-İş Petrol                           (23.469,00) 

                     - Yükselen Sağlam                         (60.867,00) 

                     - Diğer Piyasaya Borçlar            (160.057,00)                                                                                                                                                                                                        

    İller Bankası Borç Miktarı                                        : 929.643,45-TL   

                  Amme-Uzlaşma                               (929.643,45) 

             TOPLAM ALACAK MİKTARI                                : 1.710.304,51-TL  

               Bina Vergisi ……………………………..(500.809,72) 

                 Arazi Vergisi …………………………….  (89.032,87) 

                 Arsa Vergisi ……………………………. (330.838,78) 

                 Çevre Temizlik Vergisi ……………      (151.466,30) 

                 Kişilerden Alacaklar ………………..    (151.755,85) 

                 Kira Geliri ……………………………   (320.123,64) 

                Kaldırılan Ek Ver. Ar. ……………..       (16.007,75) 

                İlan ve Reklam Vergisi …………..           (2.206,87) 

                Şart. Bas. Ev. For. Gel. ………….           (6.935,31) 

                Diğer İdari para Cezaları………..        (55.121,05)      

               Vergi Cezaları ……………………….      (36.588,71)  

               Diğer Tahakkuklu Gelir ………...          (49.417,66) 



2017 sonu itibariyle; Belediyemizin, Personeline ve ikramiye
herhangi bir borcu yoktur. Mal Sosyal

Kurumu, Emekli ve ve Koordinasyon
borcumuz .

Gelir ve Gider muhasebe sistemine her an
ve muhasebe verilerine

. ve memur her ay
. Mal S.G.K., Emekli ve

ait beyanlar verilerek .
Belediyemizce harcamalara ait birimlerce gelen faturalar
incelenip emri .
Belediyemiz gelirleri de muhasebe kayda

. Bunun sonucunda Muhasebe servisinde 2017
3348 adet Yevmiye . hesaplar kontrol edilerek her

olup yine halinde Maliye
gereken mizanlar herhangi bir

meydan verilmeden SAY2000i sistemi Maliye
da istenilen

. Kurumuna ve kurum ve
istenilen veriler ve eksiksiz olarak

. KUR (TYP) Belediyemiz
personelin SGK sistemine ve

vergi, prim tahakkuk ve olarak yerine
. Belediyemiz destekli projeli

ilgili takibi ve fatura banka
takibi . 2016 Kesin hesap ve

2018 . Mali Hizmetler
gelen cevap olup, 761 adet
ilgili yerlere .
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❖

Belediyeye mallar 2017 161

adet . Bunlardan

yine 161 tanesine

mal ilgili personele teslim .

tamir ve yedek giderleri

itibariyle bilgisayar sistemine .

Birimlerin olan ve

malzemelerinin talep temini

.
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Mali Hizmetler Gelir Servisinde
Bilgisayar olup,

tahsilatlar nakit, kredi ve internet
. tahakkuk de bilgisayar

personelin muhtemel
uygulama . Her

T.C. Kimlik Tek Sicil
verilmesi sayesinde ait

tahakkuklar ekranda .
herhangi bir borcunun olup

. 6183 Say. Kan.
Amme olan Emlak Vergisi, Temizlik
Vergisi, ve Reklam Vergisi, ilgili ve

Para takip ve tahsil .
Kira tahakkuk tahsilat de

olup,
yapmayanlar icra takip .

❖
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6183 Amme Kanununa Belediyemize

borcu bulunan 2017 811 adet

emri belgesi olup; bu 566

. emri

%69,79 dur. Bu mali

6183 kanuna emrine itiraz etmeyen 8 adet

tapu ve

haciz .

Mali hizmetler 2017 mali 140

adet 2886 ihale kanunu

kiralama ihalesi .

Belediye ve

uygulanan idari para toplam 15.453,63 TL olup,

bu 3.835,00 TL haricinde yasal indirimler sonucu

tahsilat olup kalan tutarla ilgili olarak da 6183

kanuna takip devam etmektedir. para

tahsilat %75,18 dir.

2017 ve

Mahallesi Pazar yerlerinden yer bedeli olarak

134.006,00-TL tahsilat .
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Belediyemiz bina, arazi ve arsalarla ilgili

Emlak Vergilerinin tarh, tahakkuk, izleme

2 taksit halinde bir

. Emlak vergisi elden

getirdikleri veya posta ile emlak bildirimleri

tahakkuk . Vergi Dairesi,

Bankalar, Ziraat vb. resmi ve kurumlar

resmi ile istenilen ait beyan bilgileri

ve eksiksiz olarak . ve

gelen ve cevap

. 6360 kanunla mahalleye

Emlak Vergisi 2015 10.

itibaren mahallelerin gayrimenkul alfabetik ile

. Yine kanun mahalleye

emlak vergileri 5

bu 5 30 Mart 2014 de olup 01 Ocak 2019

tarihi olup 01 . 5401 20.000 adet

yeni beyan . Fatih Mahallesinde, ile

bilgilendirilen 200 adet beyan

ve buna olarak 150.000,00.- TL. lik yeni

tahakkuk .
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❖

kontrolleri bir . Sunucu

kontrol edildi. Sistem ile ilgili

kontrol edilerek yedeklenmesi

olarak . Yedeklerin harici ortama

. Birimlerin talepleri temin

edilerek . SSL ve

lisanslama yenilerek 1 . Sistemlerin

stabil ve

destek verildi. edildi.

sistemlerin ve her an

.
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❖

5018 Kamu Mali ve Kontrol Kanunu

2006 itibaren Analitik ve Tahakkuk

Muhasebe Sistemine sonra

Kamu da

.

Mali Hizmetler kendine

yetkiler gelirlerimizin tahakkuk ve

yapmaya, uygun olarak

ve takibine devam

etmektedir.
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huzur ve

bunun gerekli ve tedbirleri

.

AMACIMIZ

ve kent dokusunu korumak ve tahrip

edebilecek her ve etkin

bir vermektir.
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KAPSAMIMIZ

1- 5393 Belediye Kanunu

2- 1608 Belediye Ceza Kanunu

3- 3194 Kanunu

4- 4077 Koruma Kanunu

5- 657 Devlet Kanunu

6- 775 Gecekondu Kanunu

7- 393 Hafta Tatili Kanunu

8- 7201 Tebligat Kanunu

9- 5326 Kabahatler Kanunu

10- 4207 mamullerinin

dair kanun

11- 2429 Ulusal Bayram Genel Tatil Kanunu

12- 2893 Bayrak Kanunu

13- 634 Kat Kanunu

14- 3516 ve Ayarlar Kanunu

15- 3257 Sinema Video ve Eserleri

Kanunu

16- 2872 Kanunu
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KAPSAMIMIZ

17- 2863 ve Tabiat

Koruma Kanunu

18- 2860 Toplama Kanunu

19- 3071 Kullanma Kanunu

20- 5327 Ceza Kanunu

21- 2559 Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

22- 552 Sebze ve Meyve Ticaretinin

ve Halleri hk.

23- 3285 Hayvan

24-

25- ve Yerleri

26- ve Denetlenmesi

27- ve

28- Pazaryerleri
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YIL GSM
UMUMA 

TOPLAM

2017 50 11 9 70
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2017 YILI PARA CEZALARI

2017 5326 Kabahatler Kanununa toplam 25.615,00 TL. para

.

2017 2 adet ve

.
88

S.NO

1 10.10.2017 5326/32 227.00 TL.

2 29.08.2017 5326/32 227.00 TL.

3 29.08.2017 5326/32 227.00 TL.

4 29.08.2017 5326/32 227.00 TL.

5 22.08.2017 5326/32 227.00 TL.

6 22.08.2017 5326/32 227.00 TL.

7 15.08.2017 5326/32 227.00 TL.

8 01.08.2017 5326/32 227.00 TL.

9 04.07.2017 5326/32 454.00 TL.

10 20.06.2017 5326/41-4 3.608.00 TL.

11 20.06.2017 5326/32 227.00 TL.

12 13.06.2017 5326/41-4 3.608.00 TL.

13 24.04.2017 5326/32 227.00 TL.

14 07.03.2017 5326/32 227.00 TL.

15 02.05.2017 5326/32 227.00 TL.

16 28.02.2017 5326/32 227.00 TL.

17 22.08.2017 5326/32 227.00 TL.

18 21.06.2017 5326/42 1.000.00 TL.

19 22.09.2017 5326/38-1 109.00 TL.

20 12.10.2017 5326/42-4-2 11.658.00 TL.

21 03.11.2017 5326/42 2.000.00 TL.

TOPLAM 25.615.00 TL.
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S.

No

HARCAMA YAPILAN YER

1 5.821.00 TL.

2 26.150.00 TL.

3 2.400.00 TL.

4 31.978.00 TL.

5 18.214.00 TL.

6 64.100.00 TL.

7 63.998..00 TL.

8 9.609.00 TL.

Koruma ve Kontrol ve . 2017 :

62 Personel

Hizmet ihalesi ve 2017 toplam 2.670.000,00 TL.

raporu .
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Belediyemizce 2017 merkezine olan

ses anons tamir ve tamir

yenileri
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Belediyemiz 2017 250 adet
Konteyneri .
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mahalle yollara kesici .
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Belediyemize her
Ekipleri yerinde inceleme
gerekli yasal .
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mahallemizde ile dolu olan ev temizlendi
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Belediyemiz 2017 2 adet Mercedes
Atego 2 adet Avant L 1400 ( kar

ve ) .
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S U N U :

Belediyemiz ; kurumsal anlamda karar alma ve

uygulama gerek kurum gerekse de kurumlar

istenilmeyen olumsuz ortamlarda bile

sergileyip, toplam kalite kalarak

ulusal bir standarda gayretini sergilemektedir.

bilgisayar teknolojisinin ve

buna olarak internet, (v.b.) fevkalade

birbirine olarak bireysel ve

kurumsal alanda de beraberinde . Bu nedenle;

yerini daha ve daha

bilgi ve veren bir

sergilenmesi ortaya .

Bu dinamik ; rekabet etmek, belli bir

standardizasyonu yakalamak ve ekonomik ve alanlarda kendi

kendine yeten bir konuma ; teknolojiye ayak uydurmak ve

elde etmekle olabilecektir. Bu faaliyetlerin ve

temel .

rekabet

gerekli . Bu elden teknolojik ve

nitelikli eleman gerekli bir an

evvel zaruridir.

Hedeflenen konuma kurumsal ve alanda

yakalamak ve bir gayretle

ve zorunlu . Bu en

birimden en birime kadar arzulu ve iradeli bir

sarf etmek biz kamu temel .



I - GENEL :

Belediyenin karar olan meclisin, ve

olmak,

kaydedilmesini, ilgililere ve

temin etmektir.

Resmi gazetede ve giren kanun, genelge,

ile emirlerinin hususunda

belediye birimlerine yapmak ve

koordinasyonu .

Resmi kurum, ile ve

ve direktifi

ilgili birimlere yaparak, cevabi

sahiplerine ilgili servisince . Meclis ve

organizasyonunu .

Biriminde; 1 adet 1 adette Veri

Kontrol olmak sadece 2 personel

.

gibi 5393 Belediyeler Kanununda da izah ;

Belediye temel olarak organ . Bunlar

ve . Bu

birimin de ve takip ve icra

edilmektedir.
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olarak;

:Birimimize ve

sorumluluklar ile etkin, verimli ve

yerinde kullanarak adil, ve bir

hizmet sunmak,

: bilgi

ve ilgisi ve

gerek gerekse de ilgili kurum ve

istifadesine sunmada ve

duyulan bir konuma .
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Belediyemiz Meclisi, 5393 Belediyeler Kanununun ilgili

maddelerine uygun olarak faaliyetlerini .

Belediye meclisi

Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar ve ilgili

kanunda esas ve usullere .

Meclisin ve yetkileri

Madde 18- Belediye meclisinin ve yetkileri :

a) Stratejik ile ve

belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans

ve kabul etmek.

b) ve kesin kabul etmek, kurumsal

kodlama birimler ile fonksiyonel birinci

aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar ve onaylamak,

ve il belediyelerinde il kabul

etmek. (Ek : 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye il

olan Belediyelerinde il ilgili

Belediyeleri veya ve Belediye

Meclisi .

d) karar vermek.

e) mal tahsisine,

tahsis veya tahsisli bir kamu

hizmetinde tahsisin ;

fazla ve otuz

bunlar hak tesisine karar vermek.
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f) Kanunlarda vergi, resim, ve konusu

ve ilgililerin hizmetler uygulanacak

tarifesini belirlemek.

g) kabul etmek.

h) Vergi, resim ve kalan ve bin

TL'den fazla dava konusu olan belediye sulh ile

tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

i) ile 6762 Ticaret Kanununa

veya bu

sermaye ve gayrimenkul karar

vermek.

j) Belediye imtiyaz verilmesine ve belediye

yap- veya yap- -devret modeli ile ;

belediyeye ait ve karar

vermek.

k) Meclis ve ile ihtisas

.

l) Norm kadro belediyenin ve

ihdas, iptal ve karar

vermek.

m) Belediye kabul

etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad

vermek; mahalle

tespiti ve karar vermek; beldeyi

amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) idarelerle birlik

birliklere veya karar vermek.
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p) Yurt ve izniyle yurt

belediyeler ve idare birlikleriyle ;

kent ; ekonomik ve sosyal

sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve

projeler ; bu arsa, bina ve benzeri

tesisleri yapma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek

r) payesi ve vermek.

s) Belediye

karara .

t) alanlara belediye hizmetlerinin

karar vermek.

u) uygun belediye imar

kabul etmek.

Belediyemiz Meclisi; 16 ( ) olup,

ve

tertipleyerek ve belediyemizi

ilgilendiren konularda kararlar .

Gizli celseler meclis ve faaliyetleri

olup, bu ilgili gerekli duyurular ilgili

.

Belediyemiz Meclisi; ve Sivil

Toplum olumlu de dikkate .

Belediyemiz Meclisi de yine 5393 Belediyeler Kanununda

zikredilen konularda faaliyetlerini bir

merciin Amir) sunarak yasal

.



TOPLANTI AYI ALINAN KARAR SAYISI

Ocak 17

10

Mart 10

Nisan 13

11

Haziran 17

Temmuz 9

11

15

Ekim 21

12

8

TOPLAM 154
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Belediyemiz 5393 Belediyeler Kanununun ilgili
maddelerine uygun olarak faaliyetlerini .

Belediye

Madde 33- Belediye belediye
;

a) belediyelerinde ve 100.000'in
belediyelerde, belediye meclisinin her kendi bir

gizli oyla hizmetler birim amiri ve belediye
birim amirleri bir iki olmak

yedi

b) belediyelerde, belediye meclisinin her kendi
bir gizli oyla iki hizmetler birim

amiri ve belediye birim amirleri bir
bir olmak

.

Belediye belediye
veya

eder.

konularla ilgili olarak ilgili
birim amirleri, belediye oy

.

ve yetkileri

Madde 34- Belediye ve yetkileri :

a) Stratejik ve ile ve kesin
inceleyip belediye meclisine bildirmek.

107



b) ilgili
almak ve uygulamak.

c) giderler harcama yerlerini
belirlemek.

d) fonksiyonel ikinci
aktarma yapmak.

e) Kanunlarda vermek.

f) Vergi, resim ve kalan dava konusu olan belediye
ile tasfiyesine karar vermek.

g) mal ve tahsisine meclis
uygulamak;

karar vermek.

h) Umuma yerlerin ve saatlerini belirlemek.

i) kanunlarda belediye verilen
yerine getirmek.

Belediyemiz ; SALI Belediye ile
ilgili gereken belediyemiz ve

masaya ve
.

Belediyemizin tembih ve uymayanlar
Belediyemiz tanzim edilen
Belediyemiz edilerek ilgililer gerekli
yasal .

da kendi tanzim edilen
2 itiraz olup, bu

yerinde olup tespiti
kesin karar verilmektedir.
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KARAR SAYISI

ile ilgili kararlar 22

Hisse 6

Kiralama 145

Ceza 20

1

talebi 4

1

Gayrimenkul alma ve 11

Kesin hesap ve ile ilgili kararlar 4

11

4

TOPLAM 229



EVRAK KAYIT VE CEVAP VERME

Belediyemizin gelen talepler
kayda hangi birimi ilgilendiriyorsa o birime veya

havale edilmekte ve makul bir
konusu talepler .

kurum ve gelen da,
kayda ilgili birimlere

ve istenmektedir. Bu seyri
takip edilmekte olup, sonucu iletilmekte ve gerekiyorsa

cevabi .

GENEL EVRAK ESASLARI

1- Gelen ve giden evrak defterlerini ve olarak tutmak,

2- Gelen ve giden gizli evrak defterlerini tutmak, mahiyeti itibari ile gizlilik arz
eden ilgili birimlere ve gizli

ve defterine kaydedilmesi buna uygun
davranmak, defteri daimi surette kilit muhafaza etmek,

3- ve evraka cevap vermek,

4- Resmi Uygulanacak Esas ve Usuller
uygun olarak yapmak,

5- Belediye gelen ve giden ve havale
yerlerine postalama, dosyalama hizmetlerini

6- gelen ilgili birimlere havalesini
kaydetmek, ait birimlere vermek veya

adreslerine postalamak,

7- Belediye verilen genel nitelikteki ve denetleme
ilgili/sorumlu birimlerle koordineli olarak topluca

8- eksiksiz ve incelemek ve
teslim almak, gelen havalesini ilgili memura zimmet

vermek.
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GELEN EVRAK SAYISI GİDEN EVRAK SAYISI GELEN DİLEKÇE SAYISI

2654 Adet 2731 Adet 1269 Adet

Belediyemiz ; birime uygun (fiziki anlamda) ve yeterli
bir ancak bu raporun da gibi

yetersiz sadece iki personelle ve V.H.K. .),
ancak yeterli bilgisayar hizmetleri elden

ve kaliteli hizmet
.

6360
belediyemize ve belediyemizin

ve ilgili kurumlara hacminin
hizmetlerin sunumunda daha olabilmek

duyulan nitelikli personele ve teknolojik sahip ne kadar
bir kez daha .

Belediyemiz ; ana kadar ve
denetimlerde genellikle olumlu tepkiler . Varsa
giderilmesinde azami derecede itina ve

yerine getirilmesinde hassasiyet sergilenmektedir.



II - VE HEDEFLER :

Belediyemiz ; daha ve daha etkin bir
faaliyet ileriye plan ve programlar

ve mevzuatlara adapte olunabilmesi sarf
etmelidir. Birim olarak bu azim ve mevcuttur.

Bilinmelidir ki; en tepe noktadan talimatlar
verilip yerine, kurumun bilgi, deneyim ve

parlak fikirlerinden faydalanmak daha verimli .
Bu sistemde kendisine idarece ve uygulanabilir

dikkate hissi moral ve
motivasyon ve olarak ve kurumunu kendi

gibi koruyup kollama duygusu .

objektif kararlar adil mevzuatlarda
var olan ve ceza hakkaniyet ve
performans tedbirler . Yine mevzuatlarda var olan ancak
uygulamalarda bazen -yetki ve ;

yetkili ve sorumlularca icra edilme temin edilmelidir.
Aksi takdirde ve buna paralel olarak ta olumsuz
durumlar cereyan edebilecektir.

faaliyet olan kurum ve kurumlar
5393 Belediyeler Kanununda da gibi

hem zaman hem de .
desteklenmesi ve eleman

temin etme ve bununla birlikte safhada kalite elde etme
verilerek yenilenen takibine de

verilecektir.
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III - VE :

belediyemiz 2017 mali
295.000,00 TL Doksan Bin olup, bu

genel olarak personele; temel zam
ve tazminatlar, sosyal haklar vb. .

Faaliyet herhangi bir ihale veya toptan
bilgisayar toneri ve malzemesi (vb.)

herhangi bir harcama kalemi .

IV - KURUMSAL VE :

Belediyemiz ; orta ve uzun vadede hedeflere
ve bilgiye verip, teknolojik da

sahip olarak birime yeni bir ivme gayretini
sergilemekte ve nispeten de .

bilgiye ve harcanan paralar
gereksiz bilgi ve teknoloji sahibi

bir ve otoritenin .
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V VE :

Birimimizle ilgili faaliyet ile genel ekonomik
ve buna paralel olarak adeta

ve kurslara, seminerlere ve
konferanslara gerekirse ev . Bu

organize aktivitelerine de
elden ilgili personelin .

Bilinmektedir ki; bir yapmak, daha zordur. Elde edilen
korumak, yerine yenilerini ikame etme ve arzusu

meydana gelebilecek riskleri elden bertaraf edip,
bir kurum ve var .

olarak yetersiz olan personel elden
ve bir olup, bundan sonra da

istek ve heyecanla hizmet sunulmaya devam edilecektir.
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• Bahar ve
alanlar, kirli ve durgun sulak alanlarda

larvasit . Larvasit
periyotlarla tekrarlanarak

insektisit etkin .
Larva yaz

de olumlu . Bu
uygulamalarda 80 kg larvasit

ve bu 19.824 00 TL .
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• Kuduzla 2017
ve

50 adet kuduz temin
ve devam
.2017 45 adet sahipli hayvan

.

• Hizmet yolu ile Merkezi ve
mahallelerimizde 177 adet sokak

ortama geri .
Bu 17.151.00 TL .
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• 2017 13 adet
intikal olup, bunlardan 2 tanesi kedi 11 tanesi

. Meydana gelen
sahipli hayvanlar meydana .

sonunda kuduz bir
durum .

• 2017 hayvansal
ve evcil hayvan besleme konulu 20 adet

. Bu yerinde
incelemeler ile ve

.
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• iklim ve bitki
kullanarak bal ve

ve desteklenmesi 125
8 adet olmak toplamda 1000 adet

. % 75
Belediyemiz %25 .

Bu 109.445.00 TL .
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Belediye olarak 26-29 Ocak 2017 tarihleri
Akdeniz Turizm ve Seyahat (EMITT)

. ulusal ve boyutta .
Fuar ve Kongre fuarda

el ve motifleri, ipek
iplik dokumalar,
tarihi el . Fuar ve Kongre
Merkezinde kurulan Ankara ; Ankara Ankara

Belediyesi, Ankara Turizm ve
Belediyeleri ile birlikte . Festival 3.727,00 TL

.
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Geleneksel ve tiyatro teknoloji
unutan zihinlerine

tutacak geleneksel tiyatro karakterlerden olan Hacivat- her
grubunun sevgisini . Belediyemiz ve Turizm

27 2017 tarihinde merkezinde, 28
2017 tarihinde mahallemizde Hacivat- Geleneksel

show ve kukla tasvirleri
.
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18 Mart Zaferi ve

kutlama

. 1915

cephesinde 82

82 82

Camiinde Mevlid-i ikram

edilecek olan 669,00

.

125

Ramazan birlik ve beraberlik

. Dinimizin tutulur ve

beklenen iftarlar . Farz olan

ibadetlerimiz ve gelenek haline gelen toplu

iftar

. Yetimlerle, aileleriyle,

birlikte iftar

. Belediyemizce her

gibi bu da ramazan

Ailelerine, Personele,

Mahalleleri ile Merkezinde olmak

31.030,00 iftar yemekleri ve 15.340,00

iftar .
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15 Temmuz Anma, Demokrasi ve

Milli Birlik Anma etkinlikleri

program resim

sergisi 15 Temmuz

okutulan Mevlid

ve Mahallemizde

yemek ikram .



Belediyemizce V. ve Sanat Festivali 6-7-8-
9 2017 tarihlerinde . her sahnede ve Halk

ekibi festival boyunca etkinlik
konserler . Uluslar ve yerli halk ekipleri .

ve havadan konularda resimlerin
sergileri . ipek
sokak basketbolu, .

turizmine ve yerel ekonomisine
dokuma dokunan ve ipek ile

defile ile dokuma ve .
Festival Organizasyona 194.000,00 TL, yemek ve konaklamaya 144.000,00 TL

ve Sanat Festivali .
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ile sanata iki eski el olan ipek ve
tezgahlarda dokumalardan ve Hamiyet

ve modern ile yeni bir hayat bulan Dokuma ile
defilesi Kocatepe Merkezinde 27 2017 organizasyon ve
ikramlar 23.895,00 TL'ye . turizmine ve yerel ekonomisine

Dokuma ile defilesi ile
ve .
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Belediyemizce muharrem sebebiyle de olan 2
Ekim 2017 Pazartesi Merkezine, Mahallemize, kamu
kurum ve 6.049,00

.

130

Belediyemiz ve ile bireyler Mucize Eller
oyuncak bebek kursu . Kurs engelli

sosyal hayata uyum el yetenek ve
becerilerini ortaya kendilerini

ve birey olarak herkes gibi
haklara sahip . malzeme ve

giderleri belediyemizce .

Belediyesi ek hizmet bulunan engelli
faaliyetlerini .

sepet unutulmaya geleneksel el .
Engelli bu geleneksel el yapan zanaatkar

ders verilerek . Engelli olan
bu hizmet birimimizde bireyler olarak ve

birlikte en iyi
.
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Merkezinde ve Mahallemizde halk
ve 4.206,00 TL salep

.

132

ve bilgilendirmeler 



29 Ekim Cumhuriyet Belediyemizce Ankara ait
halk sergileyecek halk ekibine 1.475,00 TL

.

133

6 



TRT Haber Ayna" Gafur

TOZALIM" .
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Dokuma

defile, 29

2017 tarihli

gazetesinin

Ankara ekinde yer

.

dergi

10.761,60 TL .



21 Mart Nevruz sevgi,
ve temelindeki

ilkelerini ve
benimsetilmesi

olan ve
22 Mart

2017 okulun
programla

. Belediyemizce
2.034,00 halka ikramda

.
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Mahallesi 23 Nisan
26 2017

tarihinde Belediyemiz
ve Sosyal

Merkezindeki Engellilerin
Engelliler

Kutlama
bir

. Program
ve misafirlere ikram
8.423,00 TL .



Ankara Belediyesi
Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar
Dairesi 18-21

2017 tarihinde
Anadolu

Hayvan ve
. ve

tarihi
de 4.500,00
.

136

Belediyemizce -
gezilerine 68.204,00

TL
olarak .

gezdirilerek
Trakya Merhum Lideri Dr.

Ahmet'in Ahmet
ve

ile konulu panel
.
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Travelexpo -26 
Mart 2017 tarihlerinde ATO Congresium'da

Manevi ve kutsal
bir olan Peygamber
Efendimiz (S.A.V.),

. toplumunda
. Toplumun ve ailenin en

. ;
ve .

Toplumumuzun
aile en unsuru

; daima ve sevginin
. gereken

8 Mart
19.980.00

.

havalarda merkezi ve
Mahallemizin

ve eski
geleneklerimizi ve
havalarda

6.470,00 TL bedelle salep
.



24 11.340,00 yemek
.

138

evinin yapamayacak ve yapacak bir
kimsesi olmayan ile camilerin genel
Belediyemizce . 7.955,63 TL temizlik malzemesi .

TEOG

kutlamak ve ileriki
da

devam etmesi
ve

derece yapan
1.500,00

.



sahibi
150,00 giyim .

sahibi
sebebiyle 18.203,32

.

ve mahallelerinde sahibi
79.048,00 paketi

.

Yeni bebeklere Geldin Minik "
hediye edilmek bebek

seti verilmeye devam edilmektedir.
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Belediyemize ait Mahallesi

Mevkiinde bulunan Ankara ve

Koordinasyon K.2012/04 nolu 1 (a)

Grubu Maden ile 5

12.12.2022 tarihine kadar 17.250 m2 lik alanda kum ve

. Dere

malzemesi eleme tesisinde

iri boyutlu olan malzeme

tasnif edilmektedir.

Tesisimizde 8 adet personel . 3

adedi 2 adet ve 3 adet

. Makina 1 adet 1 adet

2 adet kamyon,1 adet ve konik

eleme tesisi ve 1 adet tek mil

.

2017 toplamda 58.176,12 m3 kum

olup, KDV dahil 1.353.076,29 TL gelir elde

.

2017 ve kum cinsleri

.
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2017 yılı içerisinde üretimi ve satışı yapılan kum

cinsleri aşağıya çıkartılmıştır.

0,7 KUM 12.701,12  m3 

BETON KUMU 6.602,5    m3

2.648,5    m3 

KIRMA 12X24 5.035      m3 

KIRMA   4X14 509      m3 

7x15 KUM 1.514      m3 

KIRMA BETON 19      m3 

MOLOZ 2.589    m3 

05 KIRMA 12.762    m3 

0,63 KUM 13.292    m3

TUVENAN KUM 78       m3

BY-PASS 426    m3 

GENEL TOPLAM 58.176,12       m3 
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Personel Gideri 455.069,00 TL

235.000,00 TL

Gideri
183,000,00 TL

Elektrik Gideri 36.774,00 TL 

7.300,00 TL

Gideri
62.423,53 TL 

GENEL TOPLAM 979.566,53  TL
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Belediyemizin Hizmetlerinde

mahallelere verilen kumun 3000 m3 .

Parasal 76.947,00 TL dir.

belirtilen verilere 2017

toplam 58.176,12 m3 .

2017 giderlerimiz Belediyemiz

hizmetlerinde bedeli 373.509,00

TL elde .
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149

1. Alma

2.

3.

4.

5. Kullanma Belgeleri

6. Bina Tespit ve

7. Belgeleri

8. Kurum

9. Plan

10. Meclis

11.

12. Komisyon

13. -KUR Faaliyetleri



ile Belediyemiz hizmetlerinde toplam 4 adet

alma ve 1 adet trampa . ve

trampa ait bilgiler tabloda belirtilmektedir.

S. No
Mahallesi Ada Par. M2 Tarihi Bedeli M2

1 Tepe - 707 30,00 25.01.2017 19.650,00-TL. 30,00 Yusuf YORULMAZ

2 - 64 18.000,00 08.02.2017

10.554,52-TL. 1.227,27

7.036,34-TL. 818,18

10.554,52-TL. 1.227,27

3 - 64 18.000,00 21.02.2017

28.145,48-TL. 3.272,73

28.145,48-TL. 3.272,73

28.145,48-TL. 3.272,73 Nurhan UYSAL

4 436 14 462,00 21.02.2017

105.000,00-TL. 78,50 Emin KAHRAMAN

105.000,00-TL. 78,50 A.Yahya AYDIN

105.000,00-TL. 78,50 Ali AYDIN

105.000,00-TL. 78,50

5
----

(Trampa)

334

------

150000

2-3

-----

5-6
- 20.06.2017 Bedelsiz -

------------

6 367 3 16.016,00 21.11.2017 4.004,00-TL. 40,04

T O P L A M 556.235,82-TL



Gelen talepler Belediyemiz hisseli bulunan Meclis,

Komisyonu ve ile hissedarlara .

parsellere ait bilgiler tabloda belirtilmektedir.

S. No

Mahallesi Ada Par. M2 Tarihi Bedeli M2

1 592 6 313,00 15.05.2017 1.110,00-TL 11,00 Mehmet SEVEN

2 463 18 277,00 28.03.2017 14.500,00 58,00

3 - 1051 512,00 28.03.2017 2.240,00-TL. 112,00
Selahattin 

4 296 16 2.069,00 11.07.2017 1.250,00-TL. 5,00

5 - 3859 1.274,53 04.12.2017 48.351,16-TL. 85,00

Fatma 

KARABACAK

Sunay 

KARABACAK



:

Kamu ve kurum ve gelen toplamda 562 adet evrak ve

ve isteklerini dile getiren toplamda 395 adet

ve soru ve

istekleri .

:

merkez ve mahallelerinde konut, ticaret ve

2017 toplamda 108 adet .

Kullanma Belgeleri:

istinaden 2017

sorunsuz olarak tamamlayanlara toplamda 38 adet

kullanma izin belgesi .



Mahalle
Belgesi

(Merkez)
35 14

67 19

2 1

Sobran 1 0

1 1

Ozan 1 0

1 0

Uluhan 0 3

Toplam 108 38



Bina Tespit ve :

imar kalan mahallerimizde bulunan ve 2012

tespit edilen 70 adet Tespit

.

Belgeleri:

imar kalan mahallerimizde yeni

olan 8 adet .

Kurum :

ve 2017

kurum ve karar

dosyalardan 1 tanesinin olup devam eden 21 adet

dosya .



S. No Mahallesi Ada Parsel
Tarihi

Durumu

1 Biogaz Tesisi - 41 20.01.2017

2
Hayati KARABULUT

(Restorant)
- 1510 30.01.2017

3 GES Projesi 200kw. - 205 05.05.2017

4 GES Projesi - 3169 01.12.2017

genelinde Tarla, ve Hali arazi

Mahalle Konut,

Mahalle ise evi toplamda 22

adet ve cins talepleri Ankara

ve kurum .



Plan

2017 genelinde toplam 6 adet plan

ve plan . Uygulanan plan ve plan

bilgiler tabloda .

S. No

1
01.02.2017

nolu Parselin 

2
01.08/2018

91 (Doksanbir)
Kuruca Mahallesi

Kuruca Mahallesi 

1519,1520,1521,1522,1523, 

1784,1486,1488,1490,1492,1493 

nolu parsellerde

3
01.11.2017

GES Projesinin imar plan teklifi

4
01.11.2017

GES Projesinin imar plan teklifi

5 04.12.2017



Meclis :

toplamda 107 adet konu

Belediye Meclisine havale .

:

toplamda 36 adet kamu

alma, trampa, ifraz, tevhit ve yola terk vb. konularda

Belediye havale .

Komisyon :

Belediye Meclisi Komisyonuna havale edilen toplamda 40

adet konu Komisyonu karar .

-KUR Faaliyetleri:

2017 -KUR 2 adet TYP (Toplum

Program) .

242281 nolu TYP (Toplum Program) 15 Mart 2017 09 2017

tarihleri 55 Belediyemiz

hizmetlerinde .

244866 Nolu TYP (Toplum Program) 01 Haziran 2017 -

25.02.2018 tarihleri 15 Belediyemiz

hizmetlerinde .
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❖

mali dengeli

ve alt oranda

belediyeler, Kamu Kurum - ile Sivil

Toplum ile uyum

Meclis karar alma

Belediye iyi halka

Belediye Personelinin idealist, ve

yeniliklere

uyumlu

Sosyal verilerek sosyal hizmet projelerinin

ekiplerle ve nitelikli hizmet
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❖ ZAYIFLIKLAR

Kentsel hizmetlerin

sisteminin daha etkin hale gelmesinin

Hizmet daha fazla verilmesi

Birimlerde veri depolama daha fazla

verilmesi

Eski mahallelerin uygulama imar tamamen

Performans ve bir kent bilgi

sistemine sahip

Hizmet ve tesislerinin yeterli

161



❖

Analizlerinin en iyi mevcut ve

gelecekteki beklentilere uygun olarak bir stratejik plan

gerekmektedir.

Tapu ve bilgilerinin

on-line ve of-line olarak . Kamu

dair

Belediyemizin tapulu tapusuz

envanterinin

.
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NALLIHAN BELEDİYESİ

Telefon : 0 312 785 10 11 Faks : 0 312 785 45 60  E-posta : belediye@nallihan.bel.tr.


