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İLKELERİMİZ 
HİZMET YÜRÜTÜLMESİNDE İNSANA SAYGI ESASTIR 

Hizmet sunumlarımızda Şereflikoçhisar insanının rutin yaşamına etki etmeyecek 
şekilde planlamalar yaparak huzurlu bir ortam yaratarak devamlılığını sağlamaktır. 
Bu bilinçle Belediyemiz hizmet ve çalışmalarında her kültüre, inanışa ve değere 
maksimum seviyede saygı göstermektir. 

Şereflikoçhisar’lıların haklarına saygı gösterilmelidir. 

İmkanlar ölçüsünde sunulan her türlü hizmetten hakkı olan her vatandaşımızın özgürce 
faydalanabilmesini sağlamaktır. Halkımızın hizmetlere ulaşım ve kullanım haklarından 
ayrı olarakta insan haklarına saygı ön planda tutulmaktadır. Bu kapsamda 153 şikayet 
hattı dilek, istek ve şikayetlerini yapmaları sağlanmaktadır. 

Şeffaflık ve hesap verebilirlik önemlidir.

Belediyemiz, iş süreçlerinde ve sunulan hizmetlerde ortaya çıkan her türlü mali verileri 
şeffaflık ilke ve politikasına göre değerlendirilmekte ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 
(Yapım ve alım ihaleleri) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununda 
belirtilen şeffaflık ve hesap verilebilir olgusunu Belediyemiz kendi iş ve işlemlerinde 
dikkat ve titizlikle ele almaktadır. 
Dönemsel raporlarımız her türlü işlem ve hizmete dair veriler; net ve anlaşılabilir 
şekilde tasarlanarak hem kamuoyu ile hem de denetleyici birimler ile basılı ve elektronik 
ortamda paylaşılmaktadır. 

Hizmetlerin sunumunda süreklilik ve kararlılık gözetilir.

Hizmetlerin kalite ve önceliği konusunda imkanlarımız ölçüsünde çağın gerektirdiği 
normlara uygun biçimde yenilenmektedir. Hizmetlerin devamlılığı ve verimliliği ön 
planda tutulmaktadır. 

Sosyal İlişkiler 

Sosyal ilişkilerde hoşgörü kavramı en önemli kültür zenginliklerimizdendir. Bu 
doğrultuda her vatandaşımıza hoş görülü davranılarak sorunlara halkımızla beraber 
çözüm üretilmek ön planda tutulmaktadır. Halkla ilişkilerimizde hoş görü kavramı ile 
her türlü sosyal ve kurumsal problem karşısında kalıcı çözüm üretilmektedir.   

Hizmetlerin planlanmasında ve sunumunda tarafsız davranılır.



Sunulan her türlü hizmetten hakkı olan her vatandaşımızın özgürce faydalanabilmesi 
sağlanmaktadır. Halkımızın hizmetlere ulaşım ve kullanım haklarından ayrı olarak 
insan haklarına da saygı gösterilmektedir.

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Şereflikoçhisar Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları

03.07.2005 Tarih ve 25874 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 
sayılı Belediye kanunu ile belirlenen görev ve sorumluluklar ile 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediye kanunun 7., 8., 9., 11., maddelerinde bahse konu görev ve sorumluluklar 
şunlardır;

 Belediyenin görev ve sorumlulukları
                MADDE 14. — Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
                a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent 
bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, 
kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve 
yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet 
ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi 
hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen 
belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
                b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul 
binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, 
gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir 
ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından 
önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım 
ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden 
inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve 
gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt 
dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi 
kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
                Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî 
müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.
               Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu 
ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
                Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle 
sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun 
yöntemler uygulanır.
                Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
                Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri 
götürülebilir.
                4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.



                Belediyenin yetkileri ve imtiyazları
                MADDE 15. — Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
                a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
                b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, 
belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
              c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin 
veya ruhsatı vermek.
      d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma 
paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk 
hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların 
tahsilini yapmak veya yaptırmak.
             e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu 
sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli 
tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya 
işlettirmek.
             f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, 
raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve 
işlettirmek.
           g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan 
kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

            h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, 
belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, 
kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî 
hak tesis etmek.
              i) Borç almak, bağış kabul etmek.
          j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, 
ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya 
bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
              k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla 
tasfiyesine karar vermek.
         l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini 
ruhsatlandırmak ve denetlemek.
              m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla 
izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar 
satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri 
alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri 
alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
               n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
          o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye 
etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve 
moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat 
malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu 



o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer 
işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm 
alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, 
odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler 
ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
              p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma 
araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; 
durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç 
park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların 
belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
      (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların 
ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehirve il merkez belediyeleri dışındaki 
yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
                Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü 
ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresikırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla 
devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde 
ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme 
veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
                İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il 
belediyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi 
ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, 
yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli 
veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere 
ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri 
Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak 
kaydıyla arsa tahsis edebilir.

                Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini 
tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
        Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları 
hakkında da uygulanır.
        Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı 
bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil 
edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

           Belediyeye tanınan muafiyet

 Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına 
açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi 
ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından 
muaftır. (3)



BELEDİYE ORGANLARI 

Belediye Başkanı   Belediye Meclisi  Belediye Encümeni 

   Komisyonlar 

Denetim Komisyonu  İmar ve Şehircilik  Stratejik Plan ve Bütçe  
         Komisyonu                                   Komisyonu 

YÖNETİM ŞEMASI 

   Belediye Başkanı 

Başkan Yardımcısı      Başkan  Yardımcısı 

Yazı İşleri Müdürlüğü  Mali Hizmetler Müd.               Fen İşleri Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü                    İmar ve Şehrc.Müd.                  Halkla İlişkiler Müd.
                    Kültür ve Sosyal İliş.Müd.



 

TEŞKİLAT YAPISI 

Yönetim ve hizmet sınıfına dahil tüm kurumlar hayatlarını sürdürebilmeleri ve 
süreklilikleri sağlayabilmeleri için güçlü bir teşkilat yapısına sahip olmalıdır. 
Teşkilat yapısının sitemli ve güçlü olduğu kurumlar daha iyi bir yönetim anlayışına 
sahip oldukları gibi kurum dışı ilişkilerinde de daha başarılı olmaktadırlar. 
Belediyemizin teşkilat yapısı belirli bir hiyerarşik düzen içinde yapılandırılmıştır. 
Belediyemiz bünyesinde bulunan her yönetici çalışanlar ile etkili ve doğru iletişimle 
çalışma hayatını daha kolay ve verimli hale getirmektedir. Böylece Belediyemiz 
hizmetinde ve sunumunda daha başarılı olmaktadır. 
Teşkilat yapımızda birimler direk Belediye Başkanına bağlı olarak çalışmaktadırlar.  
Atama ve görevlendirmeler yasada da belirtildiği üzere Başkanlıkça yapılmaktadır. İdari 
kadrolara atama yapıldığında Belediye meclisine bilgi verilmektedir. 
Belediyemizde çalışan memur personel 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabi, işçi 
personel ise 4857 sayılı iş kanununa tabi sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ile Genel Sağlık Sigortası kanununa tabidirler. 

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere İlçenin Yeni mahalle Ankara caddesi 
no:116 adresinde bulunan hizmet binamızda İlçe sakinlerine en iyi hizmet verme 
gayretindeyiz. Gelişen teknolojiye ayak uydurulması sağlanmaktadır. 

YÖNETİM ANLAYIŞI 

Her zaman doğruyu yapma gayreti içerisinde olmak hizmetlerde maliyetler 
düşünülürken hizmet kalitesinin artırılması ve vatandaşların memnuniyet seviyesini 
yükseltilmesi hedeflenmektedir.
Belediye Başkanının liderliğinde vizyon, misyon, amaç ve hedef oluşturma, çalışanların 
tam katılımı, verimlilik ve birimler bazında kalitenin oluşturulmasıdır. 
Kaynakların daha etkin ve verimli olarak kullanılması gereken günümüzde toplumun  
demokrasi, huzur ve refahı içinde yaşaması ihtiyacı Belediyemizde sunulan hizmetlerin 
niteliğini artırmıştır.



Belediye Hizmetlerine İlişkin Öncelikler 

Sosyal Sorumluluğa İlişkin Politikalar

Ekonomik İşlemlere Yönelik  Politikalar



                                                

ŞEREFLİKOÇHİSAR
BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

FAALİYET RAPORU 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ  

  MÜDÜRLÜĞÜ



YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 
5393 Sayılı Belediye kanununca belirlenen kriterler çerçevesinde Belediye meclis karar 
tutanak özetleri ile meclis kararlarını yazmak, onaya sunmak ve ilgili kurum, kuruluş, 
birim ve kişilerine ulaştırmaktadır. 
Belediye encümen toplantılarında alınan kararları yazmak, onaylatmak  ve tebliğ 
etmektedir. Belediye bünyesinde çalışmakta olan 4857 sayılı iş kanununa tabi çalışan 
işçilerin ve 657 sayılı Devlet memurları kanununa tabi çalışan memurların özlük 
dosyalarını düzenlemek, kademe ve derecelerini düzenlemek, intibakını yaparak 
mali haklarının yerine getirilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bilgi vermek, 
yıllık izinleri düzenlemek, emekliliği gelen personelin hizmet belgesini düzenleyerek 
emeklilik işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermek, günlük gelen evrakları 
kayıt altına alarak ilgili birimlere göndermek, birimlerden gelen evrakları kurum, 
kuruluş ve ilgililerine ulaşmasını sağlamak, günlük posta ile gidecek evrakları kayıt 
altına alarak postaya vermek.
Yasada belirlenen kriterlerde evlilikle alakalı başvuruları incelemek durumu uygun 
olanların evlilik aktini gerçekleştirmek, 
Günün şartlarına göre kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde faaliyetlerini 
yürütmektedir. 
            Yukarıda bahse konu iş ve işlemlerin tamamı 3 adet memur eliyle yürütülmektedir. 

Faaliyetler   
  01.01.2019-31.12.2019 Dönemine ait 12 aylık bütçe faaliyetleri ve ödeme 
kalemleri 
 254 Adet Encümen kararı alındığı ilgili birimlere gönderildiği,
 Olağan ve olağanüstü meclis toplantılarında 100 adet meclis kararı alındı, 
 3435 Adet evrak kaydı yapıldığı ve ilgili birimlerine gönderildiği cevap 
verilmesi gerekenlere cevap verildiği ,
 4453 Adet Resmi Kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlara yazı yazıldığı 
görülmüştür. 
 01.01.201-31.12.2019 Tarihlerinde 223 adet evlenme akti gerçekleştirildiği, 
yıl içinde  21 adet yabancı evlilik yapılmıştır. 4 Adet diğer evlendirme memurluklarınca 
yapılmak üzere Evlenme İzin belgesi verilmiştir. 



                                                

ŞEREFLİKOÇHİSAR
BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

FAALİYET RAPORU 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER 
  MÜDÜRLÜĞÜ



MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
 
         5393 Belediye Kanunu ve 5018 Kamu Mali Kontrol Yönetimi kanunları gereği Mali 
Hizmetler Müdürlüğünce;
a. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini hazırlamak ve 
idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
b. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı 
harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili 
birimlere aktarılmasını sağlamak,
c. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri 
toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,
d. İlgili mevzuatlar çerçevesinde idarenin tüm gelirlerini tahakkuk ettirmek, 
gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
e. İdarenin muhasebe kayıtlarının, ödeme emri belgesi ve muhasebe işlem 
fişleri eki belgelerle mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliği ile mahalli idareler 
harcama belgeleri yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tutmak,

f. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara 
ilişkin icmal cetvellerini kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlemek,
g. Mali konularla ilgili yürürlükteki mevzuatın uygulanması konusunda üst 
yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
h.  Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve üst 
yöneticiye sunmak,
i. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.        
j. Diğer tüm Müdürlükler nezdinde Belediyenin nakit durumu da göz önünde 
bulundurularak ödeneklerin etkili ve verimli bir şekilde kullanımının sağlamak. 
k. İç ve dış denetimlerde istenen bilgi ve belgeleri hazır halde bulundurmak.    
        Mali Hizmetler Müdürlüğünce teknolojik gelişmelerde dikkate alınarak mümkün 
olduğunca hızlı ve verimli bir şekilde, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Belediye 
hizmetleri bağlı birimlerin de desteğiyle sağlamaktadır.



Mali Hizmetler Müdürlüğünce yapılması gereken iş ve işlemlerin yasa ve yönetmelikler 
çerçevesinde yapılması sağlamak ,

a)Bütçe Hazırlamak,

b)Personel maaşlarını hazırlayıp ilgili hesaplara kayıt yapmak,

c)Şefliğimize gelen evraklara cevap vermek ve giden evrak dosyasında muhafaza etmek,

d)Belediye Başkanlığımız tarafından alınan her türlü Mal ve Malzemenin Bütçe 
ödenekleri dahilinde ilgili firmalara ödemelerini yapmak ve ilgili hesaplara kaydını 
yapmak,

e) Belediyemiz Gelirlerini kayıt yaparak muhasebeleştirmek,

f) Kanun ve Yönetmeliklerle hazırlanan Kültür Varlıklar koruma payı, Mera Fonu, Ek 
Karşılıklar, Ajans katılım Payları, Memurlar üzerinden kesilen Üç aylık Kefalet sandığı 
miktarlarını hesaplayarak ilgili kurumlara göndermek

g) Belediyemizde yapılan bütün ödemelerden ve işlemlerden doğan Vergileri İnternet 
ortamında    Vergi dairesine göndermek,(Muhtasar Beyanname, KDV Beyannamesi, 
Damga Vergisi Beyannamesi)

h)Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde Emekli Kesenekleri ile SSK Primlerinin İşçi ve 
İşveren Paylarını hesaplayarak ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna  göndermek.

I) Bütçe Gelir kesin hesap ve Gider Kesin Hesap işlemlerini hazırlamak

j) Bütçe içi yapılan ödemeleri Aylık Mizan olarak KBS(Kamu Bilgi Sistemi) internet 
ortamında        
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne göndermek.

 Mali Hizmetler bünyesinde 1 Müdür Vekili, 2 şef, 4 memur, 3 adet işçi 
personel  ile hizmetini yürütmektedir. 



Emlak Şefliği

Bina Vergisi
2.454,792,26 TL

Müdürlüğümüz Bünyesindeki Şeflikler

557.036,81 TL 545.450,29 TL 3.557.459,36 TL
Arsa Arazi TOPLAM

Tahsilat Şefliğince tahsili yapılan gelirler
İlan Reklam 

Vergisi

Diğer 
Tahsilatlar GENEL TOPLAM 

Emlak 
Vergisi

Çevre Temizlik 
Vergisi

Kira
Geliri

64.973,04  TL

3.078,686,91  TL 6.220.000,26  TL

2.460.363,79 TL 140.680,86TL 475.295,66 TL

Tahakkuk  Şefliği
Çevre Temizlik 

Vergisi

Minibüs Hat 
Ücreti

İlan Reklam 
Vergisi

Mera
Geliri

Kira 
Geliri

Maden 
Payı

Eğlence 
Vergisi

Para
Cezaları

247.159,35  TL

21.233,50 TL

88.159,36 TL

451.940,14 TL

542.209,30TL

220.758,77 TL

18.706,25 TL

3.840,97 TL



2019 YILI BELEDİYEMİZ BİRİMLERİNİN  BÜTÇEDE
 AYRILAN ÖDENEKLERİ VE YAPILAN HARCAMA 
DAĞILIMLARI 

Bütçe

35.000.000,00  TLTOPLAM

Harcama

26.983.330,28 TL

Özel Kalem Müdürlüğü                :         1.095.350,00 TL              1.079.950,74

İmar İşleri Müdürlüğü               :      646.250,00 TL      469.450,83

Yazı İşleri Müdürlüğü               :   359.150,00 TL               379.669,65      

Fen İşleri Müdürlüğü                 :  24.796.518,00 TL                   21.434.376,07

Mali Hizmetler Müdürlüğü         :         5.926.682,00 TL      2.101.707,27

Park ve Bahçeler Müdürlüğü    : 143.000,00 TL                         136.757,75

Zabıta Müdürlüğü               :   1.064.800,00 TL  1.155.477,10

İşletme Müdürlüğü                   :  729.150,00 TL                          76.054,51

Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü    : 152.900,00 TL                        149.886,36

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü :     86.200,00 TL                                0  



28.137.619,09 TL

28.137.619,09  TL

TOPLAM

TOPLAM GELİR

2019 YILI BÜTÇE FAALİYETLERİ
GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN

TAHSİLAT MİKTARI 

Bütçede Öngörülen Gelir     35.000.000,00 TL

Gerçekleşen Gelir                  28.137.619,09  TL

Gerçekleşme Oranı           % 80,39

 VERGİ GELİRLERİ                                                    :  4.689.993,34 TL

DİĞER GELİRLER                                                     :   18.334.151,02  TL

Vergi ve Diğer Belediye Gelirler       : 11.658.215,27 TL

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET  GELİRLERİ               :  831.809,45  TL

SERMAYE GELİRLERİ                                             :     773.795,63  TL 

Merkezi İdareden alınan Paylar         : 16.479.403,83 TL

ALINAN BAĞIŞLAR VE YARDIMLAR İLE  
ÖZEL GELİRLER                                                        :  3.507.869,65  TL



26.983.330,28  TLTOPLAM

2019 YILI BÜTÇE FAALİYETLERİ
GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN

TAHSİLAT MİKTARI 

Bütçede Öngörülen Gider   35.000.000,00 TL

Gerçekleşen Gider               26.983.330,28  TL

Gerçekleşme Oranı           % 77,10

Personel Giderleri                             :  8.415.425,00 TL

Cari Transferler                               :   1.343.119,18 TL

Mal ve Hizmet Alım Giderleri        : 11.568.733,08 TL

GELİR:  28.136.038,79– GİDER 26.988.212,25 =  1.147.826,54 TL 
                  GELİR GİDER FARK   : 1.147.826,54 TL

Sosyal Güvenlik Kurumları            :   1.594.533,64 TL

Sermaye Giderleri                           :    4.061.519,38 TL

Sermaye Transferleri                       :                      0 TL

Faiz Giderleri                                 :                      0 TL



Şubat ayı itibari ile yapılandırılmış Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığı tarafından 
ödenen taksitler devam etmektedir. 
Kalan son 5 taksit ödemelerimizle birlikte güncel borç bakiyeleri şu şekildedir;

Emekli Sandığı;     : 789.520,80 TL
SSK      : 841.092,55 TL
Devrolan Belediye SSK Yapılandırma Borçları : 749.230,24 TL

TOPLAM     : 2.379.843,59 TL’dir. 

31 Mart 2019 tarihi itibari ile devraldığımız (6.224.614,82TL mevcut borç) 
Belediye Başkanlığımızda, Şubat ayına itibariyle toplam 3.844.771,23 TL borç 
ödenmiştir. 

31.12.2019 TARİHİ İTİBARİYLE
BELEDİYE BORÇLARIMIZ 

Kurum Adı

TOPLAM 14.200.549,92 TL    11.219.583,66  TL     2.937.966,26 TL

Toplam Borç Ödenen Borç Kalan Borç

EMEKLİ SANDIĞI      5.684.550,23 TL          4.734.125,27TL             947.424,96 TL

DEVROLAN BELDİYE SSK
 YAPILANDIRMA BORÇLARI        789.912,16TL             40.681,92TL             749.230,24TL

SSK                              6.056.087,53TL           5.046.776,47TL            1.009.311,06 TL

EMEKLİ SANDIĞI EK
KARŞILIK                     130.000,00TL              0TL                               130.000,00TL

GENEL AYDINLATMA 
GİDERİ                           40.000,00 TL

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ 
İKRAMİYE ÖDEMELERİ        1.500.000,00 TL          1.398.000,00TL        102.000,00TL



ŞEREFLİKOÇHİSAR
BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

FAALİYET RAPORU 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK 
  MÜDÜRLÜĞÜ



İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ     : 

        Müdürlüğü’müz bünyesinde;Şehir Planlayıcısı Müdür Vekili: 1, İnşaat 
Mühendisi: 1, Harita Mühendisi: 1 ve Memur: 1, Sözleşme Personel: 2 olmak üzere 6 
adet personel bulunmaktadır.
         İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak yerleşim yerlerinin düzenli olarak 
kontrol altında tutmak, yapıların düzen ve intizamlı şekilde yapılması için gerekli olan 
imar planını hazırlamak, hazırlanan imar planı doğrultusunda yapılaşma ve sosyal 
donatıların yapılmasını kontrol ve takip etmekle görevli birimimizdir.
         İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2019 yılı içerisinde yapmış olduğu 
çalışmalarımız;
         2019 yılı içerisinde Şereflikoçhisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
merkez 17 mahalle ve 47 kırsal mahalle alanında imar planlarına uygun olarak inşaat 
faaliyetlerini gerçekleştirmiş imar planı olmayan alanlarda ise Plansız Alanlar İmar 
Yönetmeliği gereğince yapılaşma faaliyetlerini ruhsatlandırma ve takibini yapmıştır.
 
 2019 yılı içerisinde 80 Adet Yeni yapı ruhsatı 
 2019 Yılı içerisinde 71 Adet Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmiştir.
 2019 yılı içerisinde 3 adet Uygulama İmar Planı değişikliği ve 1 Adet Ankara  
23.İdare Mahkemesi Kararı’nın imar plan paftasına işlenmesi işi yapılmış olup halen 
Ankara Büyükşehir Belediyesinde onay aşamasında bekleyen 2 adet plan değişikliği 
mevcuttur.
 

 2019 yılı içerisinde Şereflikoçhisar ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde 
Nazım ve Uygulama İmar Planı çalışmalarında kullanılmak üzere kurum görüşleri 
toplanmıştır.

 2019 yılı içerisinde 34 adet tevhid ( birleştirme),ifraz (bölme),yola terk ve 
ihdas ile ilgili encümen kararı uygulaması yapılmıştır.
 2019 yılında 183 adet hisseli arsa satışı ve tapu devri yapılmıştır. Aynı yıl 
içerisinde 11 adet irtifak,7 adet idari para cezası 13 adet tapu sicil müdürlüğünden 
ipotek şerh’i kaldırılmıştır.3 adet 18.madde uygulaması ve 1 adet diğer konularla ilgili 
encümen kararı alınmıştır.
 2019 yılı içerisinde 646.250,00 TL ödenek ayrılmış, bu ödeneğin 469.450,83 
TL’si harcanmıştır.
 06.01.2020 tarihi ile görev başı yapılmış olup bu bilgiler kayıtlardan elde 
edilmiştir.



ŞEREFLİKOÇHİSAR
BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

FAALİYET RAPORU 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ 
  MÜDÜRLÜĞÜ



FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 
            Belediyemiz   yapmış   olduğu   hizmetlerin   büyük   bir   bölümü   Fen  
İşleri  Müdürlüğümüz tarafından  yapılmaktadır.  Buna  Bağlı  olarak  Belediyemiz   
Bütçesinin  çoğunluğu   müdürlüğümüze aktarılmaktadır.  Bu  Bütçeye  bağlı  olarak  
yapılan  harcamalarda  direkt  olarak halka yansımaktadır.                           Bu hizmetlerde  
kısaca  özetlersek  Temizlik  Hizmetleri, Yol, İnşaat,  Çevre düzenlemesi,  park  ve  Bahçe  
düzenlemeleri gibi  örnekleri   çoğalta biliriz.
           Fen  İşleri  Müdürlüğümüz  aşağıda  maddeler  halinde  sunulan faaliyetleri 2019 
yılı içerisinde tamamlamıştır.

1- İhale Yapılması  : Belediyemiz  Fen  İşleri  Müdürlüğü  2019  yılı  içerisinde  
4734   sayılı KİK.      (Kamu İhale Kurumuna ) göre ;
a- Akaryakıt alım işi
b- Tuzgölü Rekreasyon Alanı Yapım İşi
c- Kültür Merkezi Geçici Kabulü yapılmıştır
d- Emek mahallesi Şehit Özdemir Park Yapımı
e- Pazar Yeri Çatı Kaplaması değişimi    
f- 23.000 m² Kilitli Parke Taşı Alım İhalesi yapılarak toplam 40.000 m² kilitli 
parke taşı uygulaması yapıldı.      

   2-   Temizlik  Hizmetleri  :   Temizlik  hizmetlerinin  düzenli  ve  verimli  şekilde  
yürütüle  bilmesi        için  5 adet Vakumlu Sıkıştırmalı çöp kamyonları ile iki vardiya 
şeklinde tüm mahallelerde temizlik yapılmaktadır. 1.250 adet Varil ve 250 adet çöp 
konteyneri temin edilmiştir. 

3-  Mehmet Aktaş Parkı : İlçemiz Halkının  rahatça  dinlenmeleri eğlenmeleri ve 
spor yapabilmeleri için  1 adet halı saha yapılmıştır. 

4-  Tehlike  arz  eden  kerpiç  binaların yıkılması  :  İlçenin    muhtelif    mahallerinde    
Zabıta Müdürlüğü   ve   İmar   İşleri  Müdürlüğü  Teknik  personelin   tespitleri  
doğrultusunda  Eski  yapı  ve  Kerpiç tarzında tehlike arz eden binalar 
Müdürlüğümüzce yıkılmıştır.

      5-  Arızalanan  Araçların  Bakım ve Tamiri :  Belediyemize  ait  yaklaşık  37 
adet  faal  araç bulunmaktadır. Belediyemiz hizmetlerini bu  araçlarla  yapmaktadır. 
Bu araçların bakım, onarım ve tamir hizmetleri Belediyemiz şantiyesinde 
yapılmaktadır. 1 adet Vakumlu Süpürge ve 1adet Su Tankeri alınmıştır.

   6- Park Yapımı : Mevcut parkların bakımı ve Güneştepe Sosyal tesisinin peyzajı 
yapılmıştır.

   7- E-90 Karayolu orta refüjü yeşillendirilmiş ve bakımı yapılmıştır.



   8- Mevcut mahallelerde bulunan parklara ve kırsal mahallelerdeki parklara 
toplam 10 adet kamelya yapımı 

    9-   Mesire alınımız olan Aile  piknik alanı genişletilerek 15.000 m² alan tesviyesi 
yapılmış bu alana 5.000 m² alanda 650 m²  kapalı 2200 m² açık hava düğün salonu 
yapılmıştır. Yıl içinde 42 düğün organizasyonu yapılmıştır.

    10- Tuzgölü kenarına Rekreasyon planı yapılarak Tabiat Varlıkları Koruma 
Kurumundan İmar Planı onaylanmıştır. Tuzgölü Turizme kazandırma amaçlı 
rekreasyon projesi yapılmıştır. 2018 yılında inşası ihale edilerek yapımı 
sürmektedir.
    11- 2017 Yılında ihalesi yapılan Kültür Sarayı ve 2 katlı oto parkın geçici kabulü 
yapılmıştır.      

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN 
İLÇEMİZDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER



İlçe genelinde bahar ve yaz aylarında periyodik olarak haşeri
ile mücadele çalışmalarımızı gerçekleştirdik.



   

Taşra mahallelerimizde köy konağı yapım işlerine tam 
destek vererek çalışmalarımızı sürdürdük. 

Çocuk parkı bulunmayan mahallelerimize yeni çocuk parkları
kurarak mevcut çocuk parklarının bakımlarını gerçekleştirdik.

İlçe genelinde 40 Bin metre kare kilitli parke taşı uygulaması 
gerçekleştirildi, 35 Bin metre kare kilitli parke taşı alımı yapıldı



Şereflikoçhisar Sanayi Sitesinde uzun yıllardır dile getirilen 
istinat duvarı yapım çalışmaları başlatıldı. 

Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ilçe genelinde yaklaşık
90 Bin fidan ve tohum toprakla buluşturuldu. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen araçlarla 
filomuz güçlenerek hizmet vermeye devam ediyoruz. 



İlçemizdeki mesire alanı ve parklarımızda ekiplerimiz 
tarafından aydınlatma çalışmaları yapıldı.

İlçe genelinde ana caddeler de dahil olmak üzere yama,
çakıl serimi ve kumlama çalışmaları gerçekleştirildi. 

Araçlarımızda kullanılmak üzere akaryakıt alım işi ihalesi
canlı yayın yapılarak tamamlandı. 



   

Pazar yerinin çatı kaplama değişimi tamamlanarak
vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu.

Tuz Gölü kenarında rekreasyon alanı yapım işi çalışmalarımız
başlatıldı. Yapı çalışmaları devam ediyor. 

İlçemizin muhtelif yerlerinde tehlike arz eden eski yapılar
ekiplerimiz tarafında kontrollü bir şekilde yıkıldı. 



E-90 karayolu ve ilçe merkezinde bulunan refüjlerin
yeşillendirme ve bakım çalışmaları yapıldı. 

Mehmet Aktaş Aile piknik alanı genişletildi, düğün salonu,
halı saha yapılarak hizmete sunuldu. 

Tarım faaliyetlerinin yoğun olarak gerçekleştirildiği 
merkez ve taşra mahallelerde tarım arazi yolları açıldı. 



Taşra (Köy) mahallelerimizde ekiplerimiz tarafından yollarda 
tesviye, dolgu ve onarımlar yapıldı.

Sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve  sağlık ihtiyaçlarının
karşılanması için 2. etap hayvan barınağı çalışmaları başlatıldı

Mevcut park ve bahçelerde bulunan oyun araçları ve 
kamelyaların bakım ve onarımları gerçekleştirildi. 



Şehit Murat Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin okul içi
yolları ve futbol sahasında tesviye çalışmaları yapıldı. 

Ekiplerimiz tarafından ana caddelerde bulunan kaldırımların
bakım, onarım çalışmaları yapıldı. 

İlçe merkezinde bulunan Belediye hoparlörlerine ilaveler 
yapılarak, anons ses kalitesi yükseltildi. 



Fen İşlerine bağlı veteriner hekimliği tarafından 
 kışlak ( larvasit) haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Belediye hizmet binamızın çatısında meydana gelen sorunlar
ekiplerimiz tarafından giderilerek, tadilat yapıldı. 

Bahar ayları öncesi ekiplerimiz tarafından ilçe genelinde
bulunan mezarlıklarda yabani bitki ilaçlamaları yapıldı. 
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

 5393 Sayılı Belediye kanununun 51.maddesinde Belediye Zabıtası, Beldede 
esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup, bu amaçla Belediye 
meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken 
emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta ön görülen ceza ve diğer 
yaptırımları uygular. Zabıta hizmeti kesintisiz olarak yürütür. Zabıta Müdürlüğü 
bünyesinde İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı görevi de yürütülmektedir. 

2019 Yılı içerisinde Zabıta Müdürlüğünce gerçekleştirilen;

1 – 71  Adet -  Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verildi
2 – 12  Adet -  Gsm İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verildi
3 – 10.118.00 TL -  İdari Yaptırm Karar Tutanağı Yazılan Para Cezaları
4 – 39 Adet – İşyeri Faaliyetine Kapatarak Son Vermiştir
5 – 2 Adet - İşyeri Mühürlenerek Kapatılmıştır.
6 – 1.822.00 TL Belediye Encümeni tarafından para cezası uygulanmıştır
7 – 153  Alo  Zabıta’ya  gelen  şikayetler ve Vatandaşlar  tarafından  yazılan   Cimer 
ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Mavi Masa’ya  yapılan şikayetlerin yerinde 
değerlendirilmiştir
8 – 32 Adet -  İdari  Yaptırım Karar Tutanağı Yazıldı
9 – Kaldırım işgali eden esnaflarımıza ikazlar yapılarak kaldırım işgali asgariye 
düşürülmüştür
10 - İlçe genelinde ve yeni  mahalle statüsüne geçen  mahallelerde  Belediye İmar 
ve Şehircilik  İşleri  Müdürlüğü  personelleri  ile beraber  kaçak yapı denetimleri 
yapılarak kaçak yapı yapanlar hakkında gerekli işlemler yapılmıştır
11 – Zabıta Müdürlüğü  Ekipleri  ile  İlçe Tarım ve  Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri  
ile  beraber  Ekmek  Fırınları  Pastaneler  Okul  Kantinleri  ve  Okul Yemekhanelerin  
denetimi yapıldığı
12 -Yeni Pazaryeri ile Salıpazarı pazaryerlerinin düzenin sağlandığı,
13- Ankara  Büyükşehir  Belediyesi  Zabıta  Müdürlüğü  ile İlçe Belediye Zabıta 
Müdürlüklerince organize edilen Toplantı ve Seminerlere katılımların sağlandığı
14 – Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile  Zabıta Müdürlüğü 
Ekipleri ile beraber İlçe genelinde Virane yapıların yıkımına destek olunduğu,
15- İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile beraber İlçe genelinde  faaliyet gösteren 
otellerin denetiminin yapıldığı. 



2019 YILI İÇERİSİNDE 
YAPILAN 

SOSYAL VE KÜLTÜREL 
FAALİYETLER 

SOSYAL VE KÜLTÜREL
 FAALİYETLER



 5393 Sayılı Belediye kanununun 61.maddesi gereğince ödenek tahsisi yapılan 
Şereflikoçhisar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü organizesinde 2019 yılı içerisinde 
yapılan faaliyetler;

SOSYAL VE KÜLTÜREL
 FAALİYETLER





15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle 15 Temmuz Şehitlerimizi 
Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlenmiş olup, 
şehitlik ziyareti yapılarak 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi 
düzenlenmiştir. 
Tuz gölü meydanında nöbet tutularak vatandaşlarımıza yemek, su 
ve çay ikramı yapılmıştır.



31



32



Vatandaşlarımızın düğün ve cenazelerinde bir araya gelerek, 
neşeye ve kedere ortak olduk. 110 düğüne katılım sağladık. 



2019 yılı içerisinde toplam 223 nikah akdi gerçekleştirildi. 

Dar gelirli 8 vatandaşımıza (1000 Kg.) kömür yardımında 
bulunuldu. 



İlçe merkezinde bulunan tüm esnaflarımızı ziyaret ederek,
vatandaşlarımızla bir araya geldik.

Taşra mahallelerimizde bulunan 176 arsanın satışı 2886 sayılı 
İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık artırma ile satıldı

İlçemizde yeni açılan işletmeleri ziyaret ederek hayılır olsun 
temennilerinde bulunduk. 



Belediye Spor’a 150 Bin Tl nakdi yardımın yanı sıra, 
futbolcu transferlerini de gerçekleştirdik.

İlçemizde gerçekleştirilen tüm resmi bayramlar ve kutlama
programlarına katılım sağladık. 

Şeffaf bir belediyecilik anlayışı sergilenerek tüm ihaleler ve 
meclis oturumları canlı olarak kamuoyuna aktarıldı. 



Dar gelirli vatandaşlarımızın ev taşımalarına yardımcı olarak,
1000 Aileye gıda yardımında bulunduk. 

İlçemize bağlı 64 mahallemizde ev ziyaretleri gerçekleştirerek
vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. 

Şehir mezarlığı ve ilçemize bağlı 47 taşra mezarlığında 
temizlik ve bakım çalışmalarını gerçekleştirdik. 



Uluslar arası nitelikteki “Run Fire Tuzgölü Maratonu”na tam 
destek vererek ilçemizin tanıtımına destek olduk. 

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Afyon’da düzenlenen istişare
toplantısına katılım sağladık. 

Almanya’da gurbetçi hemşehrilerimizle buluşarak çeşitli 
temaslarda bulunduk. 



İlçe dışında ve ilçe merkezinde kurum ve birim ziyaretlerimizi
gerçekleştirerek çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Şereflikoçhisar tarihini resmi belgelere dayalı bilgilerle 600 
sayfalık kitap haline getiriyoruz. 

Güneştepe aile sosyal tesislerinin fiziki yapısında ve 
menülerde revizyona girerek hizmet vermeye devam ediyoruz



Belediye Mecli Üyelerimiz ile birlikte Antalya’da düzenlenen 
“Proje” konulu seminer programına katılım sağladık.

Personellerimize “Elektronik ihale” konulu bilgilendirme 
semineri düzenlendi.

Şereflikoçhisar’ın 36 yıllık imar sorununu çözmek adına merkez
ve taşra mahalle “İmar Revizyon Çalışmaları”nı başlattık.



2019 YILI İÇERİSİNDE 
YAPILAN 

SOSYAL VE KÜLTÜREL 
FAALİYETLER 

KORNAVİRÜS KAPSAMINDA 
ALINAN TEDBİRLER



Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında yürütülen faaliyetler

 Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 
Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığı olarak 12 Mart 2020 Perşembe 
günü dezenfeksiyon çalışmaları başlatılmış olup, ilçe genelinde 
faaliyetlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir. 
 
 KOVİD-19 tedbirleri kapsamında oluşturulan komisyonda 
yer alarak Belediye Başkanlığımız bünyesinde görevli Veteriner 
Hekim koordinesinde 4 ekip ile birlikte dezenfeksiyon ve 
sterilizasyon faaliyetlerimiz ilçe genelinde devam etmektedir.

 1- Belediye Başkanlığımızca ilçe genelinde yürütülen 
dezenfeksiyon çalışmaları

 Farkındalık faaliyetleri

 a) Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal medya 
hesaplarımızdan Kovid-19’un hızla yayılabilen bir virüs olduğuna 
dikkat çekilerek, resim, video ve spotlarla farkındalık oluşturuldu.

 b) Sosyal medya hesapları ve SMS ile vatandaşlarımıza 
ulaşarak Sağlık Bakanlığımız tarafından verilen uyarıların 
harfiyen yerine getirilmesi önerileri iletildi. 

 c) Kovid – 19 tedbirleri kapsamında yazılı ve işitsel medya 
kuruluşları ile yakın çalışmalar gerçekleştirilerek vatandaşlarımıza 
en doğru bilgilerin ulaştırılması sağlandı. 



Sosyal medya hesaplarımızdan anlık KOVİD-19 önlem 
çalışmalarımız vatandaşlarımızla paylaşılıyor.



Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
        “Dezenfeksiyon Faaliyetleri”
Dezenfeksiyon faaliyetleri

a) İlçe genelinde bulunan 100 camii 

b) 33 Eğitim kurumu 

c) 4 banka şubesi ve ATM’leri

d) 2 Postane işletmesi

e) 3 KYK ve 1 kız öğrenci yurdu 

f) 20 Alış veriş mağazası

g) 3 Ekmek fırını

h) Türk Telekom hizmet binası ve 20 hizmet aracı 

i) Emniyet Müdürlüğü ve Merkez Karakol hizmet binası
 
j) Kaymakamlık ve Adliye hizmet binasının tamamı

k) Tatbikat Merkez Komutanlığı hizmet binaları

l) 6 Tuz üretim fabrikası 

m) 5 toplantı salonu 

n) 13 Eczane işletmesi

o) Belediye hizmet binası 



p) 18 Benzin istasyonu ve marketi

q) Büyükşehir Belediye şantiyesi

r) Karayolları Bölge Müdürlüğü şantiyesi

s) ASKİ şantiyesi

t) Belediye şantiyesi

u) 2 Pazar yeri

v) Vergi Dairesi hizmet binası 

w) 6 Meslek Odası 

x) Jandarma Bölük Komutanlığı 

y) Yol kontrol noktası 

z) Kapalı Cezaevi

aa) Gıda tarım ve Hayancılık İlçe Müdürlüğü ek binası
 
bb) 4 Otel İşletmesi

cc) 5 Dinlenme tesisi

dd) 100 Kur’an kursu 

ee) 68 dolmuş

ff) 300 Sanayi sitesi iş yeri

gg) Otobüs terminali ve 27 iş yeri



hh) Devlet Hastanesi

ii) İle genelindeki 2200 iş yeri 

jj)  İlçe genelinde bulunan tüm çöp konteynerleri

Dezenfeksiyon faaliyetleri kapsamında 4 ekibimiz tarafından 
mesai mefhumu gözetilmeksizin dezenfekte çalışmaları 
yapılmıştır.

Yukarıda belirtilen noktaların dezenfeksiyon işlemleri ikinci kez 
ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. 







Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
“Sosyal ve kültürel önlemler”

a) İlçe genelinde 65 yaş ve üzeri hasta, bakıma muhtaç yaşlı 
vatandaşlarımızın evleri dezenfekte edilmiştir. 

b) Belediye Başkanlığımızca yapılması planlanan sosyal ve 
kültürel faaliyetler iptal edilmiştir.

c) Belediyemize ait sosyal tesislerimiz olan Güneştepe Aile Sosyal 
Tesisleri, Kapalı Yüzme Havuzu, SPA Merkezi, Hanımlar Lokali, 
Mehmet Aktaş Aile Piknik alanı Covid-19 önlemleri kapsamında 
geçici olarak hizmetlerine ara vermiştir. 

d) Belediyemiz bünyesinde çalışan kronik rahatsızlığı bulunan 12 
personelimize idari izin verilmiştir. 

e) İlçemizde bulunan bazı parklarımızdaki banklar geçici 
süreliğine kaldırılarak yaşlı vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarına 
engel olunmasına destek olunmuştur. 

f) Vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere 10 Bin kolonya, 10 Bin maske 
ve 10Bin eldiven alınarak ekiplerimiz tarafından vatandaşlarımıza 
dağıtılmıştır. 

g) Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kovid-19’un temasla 
bulaşmasını önlemek amacıyla Cumartesi ve Salı günleri kurulan 
halk pazarlarının faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştur. 



Covid-19 önlemleri kapsamında 
parklardaki banklar kaldırıldı.



Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
    “Tebliğ Çalışmaları”
a) Dezenfeksiyon ekiplerimiz tarafından ilçe merkezinde 2500 
esnafın iş yeri dezenfekte edilmiştir. 

b) 5 Düğün salonu

c) 1 Birahane

d) 41 kahvehane, kıraathane ve çay bahçesi

e) 9 Kafeterya

f) 3 İnternet salonu
 
g) 2 Oyun salonu 

h) 3 kapalı çocuk oyun alanı 

ı) 3 Dernek lokali

i) 2 hamam

j) 1 yüzme havuzu 

k) 4 Spor merkezi

l) 51 yeme içme yeri

olmak üzere toplam 125 iş yerinin faaliyetleri geçici süreliğine 
durdurulmuştur. 



Koronavirüs ile mücadele 
kapsamında Zabıta 
ekiplerimiz tarafından 
tebligatlar gerçekleştirildi. 
Kafeterya, kahvehane gibi
toplu kullanım alanlarının 
faaliyetleri geçici
süreliğine durduruldu. 



Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
                  “Vefa Sosyal Destek Grubu”

a) Vefa Sosyal Destek faaliyetleri kapsamında 65 yaş ve üstü 
vatandaşlarımızın ve kronik rahatsızlığı bulunan hemşehrilerimizin 
başta sağlık ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılanması için 4 araç 
ve 20 personel 24 saat esasına göre görevlendirilmiştir. 

b) Vefa Sosyal Destek hatları resmi sosyal medya hesaplarımızdan 
vatandaşlarımıza duyurularak bilgilendirmeler yapılmıştır. 

c) Proje kapsamında tüm kurumlarla sürekli iletişim halinde 
bulunarak ortak faaliyetler yürütülmektedir. 

d) 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın 
tespiti çalışmaları devam etmektedir. 

e) Watsapp grupları oluşturularak vatandaşlarımızın taleplerine 
en kısa sürede yanıt verilmesi için anlık bilgi paylaşımları 
gerçekleştirilmektedir. 





Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
               “Cadde ve Sokak”
a) Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezinde çarşı 
merkezinde ekiplerimiz tarafından iş yerleri dezenfeksiyon 
çalışmaları yapıldı.

b) Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları İsmet Paşa 
Caddesi özel solüsyon karışımlarıyla yıkanarak dezenfekte edildi. 

c) İlçemizdeki ana caddeler ve sokaklar dezenfeksiyon araçları 
ile rutin olarak dezenfekte edildi. 

d) Çarşı içerisi başta olmak üzere, ana arter caddeler üzerinde 
bulunan direklere dezenfekte otomasyonları montelendi.

e) Dezenfeksiyon monte çalışmaları Belediye Başkanlığı hizmet 
binası , Kaymakamlık ile Adliye Sarayı başta olmak üzere bir çok 
kurumda devam etti. 

f) Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığımız 
tarafından açıklanan 14 kural broşür haline getirtilerek 
vatandaşlarımıza dağıtıldı. 

g) Sokağa çıkma kısıtlmasına rağmen yasağa uymayan 65 
yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımıza 
zabıta ekiplerimiz tarafından uyarılarda bulunarak, yaşlı 
vatandaşlarımızın evlerinde kalmaları sağlandı.  

h) İlçe merkezinde tüm ana cadde ve sokaklar etkili ilaçlarla gece 
saatlerinde yıkanarak dezenfekte edildi.  

ı) Virüsle mücadele çalışmaları kapsamında resmi kurum 
hizmet binalarının girişine ve ana caddelere toplam 30 adet 
dezenfeksiyon otomosyonları kuruldu.





2019 YILI İÇERİSİNDE 
YAPILAN 

SOSYAL VE KÜLTÜREL 
FAALİYETLER 

2020 YILINDA YAPILMASI
 PLANLANAN HİZMETLER



 

2020 yılı Belediyemiz imkanları dahilinde 
yapılması planlanan hizmetler

1 - Canlı Hayvan Pazarı

2 - Tuz Gölü rekreasyon alanının faaliyete geçmesi

3 - Kacarlı mahallesi mesire ve dinlenme alanı projesinin hayata 
geçirilmesi

4- Spor kompleksinin ilçemize kazandırılması

5 - 50 Bin Metrekare kilitli parke taşı ve bordür uygulaması 

6 - Otopark projesinin ilçemize kazandırılması 







Facebook Skbld
Twitter Skbld
İnstagram Sereflikochisarbelediyesi
Web Site www.sereflikochisar.bel.tr
E-Posta skbld.basin@gmail.com
İletişim 0312 687 17 44 
Adres Yeni Mahalle, Ankara Caddesi 
No: 116, 06950 Şereflikoçhisar/Ankara


