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Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat 

yaşamanın yollarını alışkanlık haline getiren 

uluslar önce onurlarını, sonra özgürlüklerini, daha 

sonra da geleceklerini yitirmeye tutsaktırlar.
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Değerli meclis üyeleri,

2020 yılını geride bıraktık. Yahşihan halkımıza hizmet için çıktığımız yolda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 43 
ilin geçiş noktasına ev sahipliği yapan ilçemizde bugüne kadar yaptığımız ve yapılmakta olan 
projelerimizde, hemşerilerimizin ihtiyaç ve beklentileri göz önünde bulundurulmuş; yapılanın en iyisi 
imkân sağlanmıştır. Kısa sürede yaptığımız pek çok çalışma ile Yahşihan’ımızı daha modern bir ilçe yapma 
yolunda ilerliyoruz. Belediyeler halka hizmet konusunda mazeret beyan etmeden çalışmak zorunda olan 
kamu kurumlarıdır. Kaynaklarımızı etkin, verimli bir şekilde kullanarak yerel ve ortak hizmet 
gereksinimlerimizi katılımcı, toplumcu, çevreye duyarlı ve insan odaklı bir şekilde yerine getirerek 
misyonumuza sadık kalınmıştır. Değerli Yahşihanlı vatandaşlarımız için, daha konforlu yaşam alanları 
yaratmak, Yahşihan’da yaşamayı daha keyifli kılmak adına hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Vatandaşlarımıza eksiksiz hizmet sunabilmek, istek ve şikâyetleri daha hızlı sonuca kavuşturabilmek için 
“Yahşi Masa” isimli danışmanlık hizmeti başlattık. Kurmuş olduğumuz 0505 164 46 40 numaralı Whatsapp 
İhbar Hattımız ile Yahşihan halkına 7/24 hizmet sağlıyoruz. Ayrıca Yeşilvadi, Yenişehir, Seyrantepe ve 
Hacıbey Mahallelerine vatandaşlarımızın emlak su işlerini ve istek, taleplerini kolaylıkla iletebileceği 
İrtibat bürolarını hayata geçirdik. Hizmet sevdasıyla çıktığımız bu yolda yorulmadan ve durmadan çalışma 
azim ve kararlığı içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın her anında hep yanında olmak için gayret göstereceğiz. 

Kırıkkale’de bir ilki gerçekleştirerek kişiye değil, halka hizmet anlayışı ile Uçurtma ve Çocuk Şenliği, Kitap 
Okuma Kampı ve Arabalı Sinema, etkinlikleri düzenledik. Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra; sosyal ve 
kültürel alanda da başarılı çalışmalara imza attık. Belediyemiz, birbirinden değerli etkinliklere ev sahipliği 
yapmanın ötesinde, hayatı renklendiren bir dokunuşla daima ön planda yer aldı. Yahşihan’ımızı geleceğe 
hazırlarken kadınlar, çocuklar ve gençlere yapılan yatırımları çok önemsedik. Kadınlarımıza her alanda 
destek verirken, çocuklarımızı kültürel faaliyetlerle buluşturup onları geleceğe hazırladık. Gençlerimizi 
kötü alışkanlıklardan tutmak adına bulduğumuz her fırsatta etkinlikler gerçekleştirdik. Belediyemizce 
başlatılan "Genç Gönüllü İtfaiyecilik ve Zabıtalık" projesi ile gönüllü itfaiyeci ve zabıtalar yetiştirdik. 
Gençlere ve çocuklara her alanda kitaplar dağıttık. 
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“Çevre dostu Yahşihan” sloganıyla doğanın dengesinin korunması ve daha yeşil bir gelecek için çalışma 

gerçekleştirerek, atık yağların toplanması için ilçenin farklı noktalarına Bitkisel atık yağ toplama kutusu 

yerleştirdik. Sıfır atık; israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması için atık oluşum 

sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması 

durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanarak atık oluşumunun asgari 

seviyede tutulması olarak ifade edilir. Bu kapsamda ilimizde sıfır atık belgesi olan tek belediye olduk. 

Sokak hayvanlarımızı da unutmadık. Geçici hayvan barınağı oluşturarak sokak hayvanlarımızın 

unutulmaması, sokaklarda zarar görmemesi ve aç kalmamaları için imkân verdik. İlçemizin çeşitli 

noktalarına sokak hayvanlarımız için mama odakları konularak beslenmelerini sağladık. Ayrıca kedilerimiz 

için “Kedi Köyü” kurarak engelli ve hamile kedilerin korunmasını sağladık. Belediyemiz, beslenme 

ihtiyaçları karşılanmayan sokak hayvanlarımıza en iyi imkânları sağlamak için çalışmalarına her zaman 

devam etti.

Belediyeciliğin en zor kısmı olan altyapı sorununu çözmek için kollarımızı sıvadık. Bu sayede Yahşihan 

halkımızı 100 yıllık altyapı sorunundan kurtarmak için çalışmalar yaptık. Hizmet aşkıyla çıktığımız bu 

yolda sorunlara çözümler bulmada, faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde ve projelerimizin 

gerçekleştirilmesinde emeği geçen; belediye meclis üyelerimize, başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize, 

çalışanlarımıza, belediyemize katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlarımızla sivil toplum örgütlerine 

geleceğimizi birlikte inşa ettiğimiz tüm Yahşihanlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyor gönül dolusu selamlar 

sunuyorum. Bize güvenen ve her zaman yanımızda olan vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımla…

OSMAN TÜRKYILMAZ

Yahşihan Belediye Başkanı
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Yahşihan’ın Tarihçesi

Çok eski tarihlerde İboğlu, Bükoğlu isminde iki kabile Yahşihan´ın bulunduğu Kızılırmak kenarında güneyi açık bir vadiye yerleşmiş 

oldukları, ayrıca öksüzce mevkiinde de Öksüz oğulları veya Öksüz Ali namı ile anılan bir kabilede 1 Km. öteye yurt tutmuşlardır.

Bu yurt sahipleri 30 haneyi bulunca köy halini almış ve göçebelikten ayrılmıştır. Köylerinin adını da ‘Yörük´ köy olarak kayda 

geçirmişlerdir. Edinilen bilgilere göre bu kayıt 1150 senesinde Ankara kayıtlarında Yörük Yahşihan ismiyle 40 hane olarak kayda geçtiği, 

iki kabilenin iskanıyla beraber Ankara, Kayseri ve Çorum yollarının üzerinde Kızılırmak nehrinin en büyük geçit vadisinde bulunduğundan, 

yolcuların istirahati için Hanlar yaptıkları ve zamanla bu hanların çoğaldığı görülmüştür. Hatta Timurlenk ve Yıldırım Beyazıt´ın Ankara 

savaşı sırasında kumandanlarından oğlu veya torunu emrinde bir katar askerle bu hanlarda bir gece istirahat ettikleri ve buraya Güzel Han 

anlamına gelen Yahşihan ismini koydukları rivayet edilmektedir. Osmanlı devrinde bu yöre hanlarıyla şöhret kazanmış, bu nedenle 

Osmanlılar bu yeri teşkilatlandırılarak, bir karargah haline getirmişlerdir. Bu yerin ehemmiyeti göz önüne alınarak burada demir köprü 

yapılması icap etmiş Hicri 1321 de inşaatına başlanan bu köprü 1325 yılında tamamlanmış ve Anadolu´nun ilk demir köprüsü olmuştur.

Yahşihan Cumhuriyet döneminde nahiye merkezi iken, Kırıkkale´ye sanayi tesislerinin kurulmasına başlanması nedeniyle ehemmiyetini 

kaybetmiş ve nahiye merkezi teşkilatı 1924 yılında Kırıkkale´ye nakledilmiştir. 1956 yılında Belediye teşkilatına kavuşmuş, son olarak da 

09.05.1990 gün ve 3644 sayılı kanunla ilçe olması kararlaştırılmış ve 17 Ağustos 1991 tarihinde ise İlçe Kaymakamının atanması ile fiilen 

ilçe olarak faaliyete geçmiştir.
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MİSYONUMUZ

• Güler yüzlü ve çözüm odaklı hizmet anlayışı

• Yasa ve yönetmelikle belirlenen görev, sorumluluk ve yetkiler çerçevesinde

• Çağdaş, katılımcı ve sürdürülebilir yönetim anlayışında

• İlçemizin ve bölgemizin geleneksel kimliğine sahip çıkan ve benimseyen

• İnsan odaklı hizmet üreterek

• Şeffaf ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun, kamu yararına ve tüm Yahşihan 

İlçesi yaşayanına hizmet etmektir.
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VİZYONUMUZ

 İlçemizin var olan kent kimliğinin korunmasına devam ederek geliştirilmesi

 İlçemizin ekonomik gelişimini tetikleyecek prestij projelerin ilçemize 
kazandırılması 

 İlçemizi yaşanabilir ve sembol bir kent haline getirmek

 Bölgede proje ve hizmetleriyle lider, ülkede model olabilecek bir belediye 
anlayışına sahip olmak.
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 Önce insan

 Şeffaflık ve Katılımcılık

 İhtiyaca Uygunluk

 Adalet

 Etkinlik ve Verimlilik

 Çevreye Duyarlılık

 Sürdürülebilirlik

 Sosyal Belediyecilik

 Ulaşılabilirlik

 İnteraktif Belediyecilik

 Öğrenen ve Kendini Yenileyen Belediyecilik

TEMEL DEĞERLERİMİZ
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B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Belediyenin görev ve sorumlulukları 5393 sayılı belediye kanununun 14. Maddesinde tanımlanmıştır.

Buna göre; 

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 orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, 

il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta 

ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); 

sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga 

son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (…)(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki 

belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini

değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. 

b) (…)Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme 

ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; 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. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-

6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım 

yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren 

veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı 

yapabilir.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) 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. 

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 engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. 

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. 
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B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları 5393 sayılı belediye kanununun 15. Maddesinde tanımlanmıştır. 

Buna göre;

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 14



B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları 5393 sayılı belediye kanununun 15. Maddesinde tanımlanmıştır. 

Buna göre;

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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.9474-1 

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 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.

r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme 

Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına

kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
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B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Meclisin görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinde tanımlanmıştır. Buna 
göre; 

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve 
kabul etmek. 

b) b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci 
düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

c) c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek 
cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir 
Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

d) d) Borçlanmaya karar vermek. 

e) e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu 
hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek 
kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. 

f) f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret
tarifesini belirlemek. 

g) g) Şartlı bağışları kabul etmek. 

h) h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı Beşbin Türk Lirası en fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile 
tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. 

i) i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye
artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; 
belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek
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B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. 

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. 

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla 

sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. 

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. 

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; 

kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve 

projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar 

vermek.

r)  Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. 

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek
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C) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1-Fiziksel Yapı
a. Yahşihan Belediye Başkanlığı aşağıdaki binalarda hizmetlerini sürdürmektedir:

18



d. Yahşihan ilçesi mahalle dağılımı aşağıdaki grafikteki gibidir
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S.NO ARAÇ PLAKASI CİNSİ MODEL HANGİ BİRİM

1 71AAS192 RENAULT MEGANE 2019 HİZMET ARACI

2 71AG550 ISUZU D-MAX 2013 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3 71DU898 FORD RANGER 4X2 2008 FEN İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ

4 71ES285 TOFAŞ KARTAL 2001 FEN İŞLERİ SU ARIZA 

5 71EY202 RENAULT R1339 1994 FEN İŞLERİ ELEKTRİK

6 71ACB933 MERCEDES 3600                         2010 FEN İŞLERİ HARFİYAT

7 71ACB936 MERCEDES 3600 2010 FEN İŞLERİ HARFİYAT

8 71AAN306 PEUGEOT BOXER 2001 PARK VE BAHÇELER

9 71DH413 FORD FACY 2006 MEZARLIK

10 71AV016 RENAULT MEGANE 2004 HİZMET ARACI

11 71EY507 FORD TRANSİT 2012 MEZARLIK 

12 71DH909 ISUZU NPR 2001 MEZARLIK ÇADIR

13 71EZ995 FORD CONNECT 220S 2006 ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ

14 71EK756 FORD TRANSİT 2011 MEZARLIK

15 71AAS458 ISUZU NPR 2009 ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ

16 71FE535 FARGO DS.26.260N 2007 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

17 71BB043 FIAT FIORİNO 2010 PARK VE BAHÇELER

18 71AAN305 FORD TRANSIT 2.5DI LCX 1997 PARK VE BAHÇELER

19 71AC827 FARGO PD900 1987 PARK BAHÇELER

20 71FL922 BMC PROFESYONEL 2007 FEN İŞLERİ

21 71AN474 FİAT 70-40 1991 ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ

22 * HİDROMEK JCB 2016 FEN İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ

23 * CHAMPİON VHP750 1998 GREYDER FEN İŞL

24 * CAT950 C 1976 LOADER FEN İŞL

25 71DT182 FORD TRANSİT 350 M 2008 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

26 71BH339 FORD CARGO 25 32 DC 2017 VİDANJÖR (FEN İŞL)

27 71ET857 BMC FATİH 2004 VİDANJÖR (FEN İŞL)

28 71EK066 FORD TRANSİT 2012 SU ARIZA FEN İŞL

BELEDİYE ARAÇ LİSTESİ
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29 * CAT 432-E 2006 KEPÇE ÇEVRE MÜD

30 71AAN301 PEUGEOT BOXER 350 LH 2001 FEN İŞLERİ KİLİT TAŞ

31 71BE966 FORD CARGO 2016 ÇÖP ARACI ÇEVRE MÜD

32 71BE965 FORD CARGO 2016 ÇÖP ARACI ÇEVRE MÜD

33 71ET698 FORD CARGO 2003 ÇÖP ARACI ÇEVRE MÜD

34 71DK808 ISUZU NPR 2012 ÇÖP ARACI ÇEVRE MÜD

35 71EC380 İVECO OTOYOL 2004 ÇÖP ARACI ÇEVRE MÜD

36 71EC403 İVECO OTOYOL 2004 ÇÖP ARACI ÇEVRE MÜD

37 71DV909 ISUZU NPR 2012 YOL SÜPÜRME ÇEVRE MÜD

38 71AAN304 FORD TRANSİT 1997 KÖPEK BESLEME ÇEVRE M

39 71FD638 FORD TRANSİT 2004 KÖPEK BESLEME ÇEVRE M

40 71BB042 ISUZU D-MAX 2013 ÇEVRE DENETİM

41 71ER994 FORD TRANSİT 2011 TEMİZLİK ARACI ÇEVRE MÜD

42 71BB041 MİTSUBİSHİ L200 2015 HİZMET ARACI ÇEVRE MÜD

43 01BNJ76 FORD TRANSİT 2016 İLAÇLAMA ARACI ÇEVRE MÜD

44 3400121993 MST KEPÇE 2012 KEPÇE FEN İŞLERİ

45 71AAZ811 FORD CUSTOM 2013 DEVRİYE ARACI ZABITA

46 71AAL539 FORD TOURNEO 2017 DEVRİYE ARACI ZABITA

47 71AAL630 MONDIAL RX3 2019 MOTO DEVRİYE ARACI  ZBT

48 71AAL633 MONDIAL RX3 2019 MOTO DEVRİYE ARACI  ZBT

49 71AAN003 MITSUBISHI L200 2015 HİZMET ARACI İTFAİYE

50 71AE110 MERCEDES ATEGO 2014 İTFAİYE

51 71AAG270 IVECO MERDİVENLİ 1989 İTFAİYE

52 71EF987 MAGIRUS 4X4 1986 İTFAİYE

53 71AJ143 FORD CARGO 2015 İTFAİYE

54 71 ACA 357 MERCEDES ACTROS 2020 İTFAİYE

55 06 ADR 343 FORD CORUİER 2017 EMLAK SU

56 71ACA003 FIAT FIORINO 2011 BASIN YAYIN

57 71AF707 HONDA ACCORD 1994 BASIN YAYIN

58 71AAP790 VOLKSWAGEN AMAROK 2013 İMAR ŞEHİRCİLİK
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Hakan ŞANSAL
MHP Meclis Üyesi

İbrahim AKTUĞ
MHP Meclis Üyesi

Nihat ÖZDİYAR
MHP Meclis Üyesi

Mustafa ÇETİN
MHP Meclis Üyesi

Ülkü TOKSOY
MHP Meclis Üyesi

Bülent DELİCE
MHP Meclis Üyesi

Ömer ÇETİN
MHP Meclis Üyesi

Atilla GÜRSES
MHP Meclis Üyesi

Behzat 

KOÇDOĞAN
MHP Meclis Üyesi

Ulvi Murat 

KÖKSAL
MHP Meclis Üyesi

Uğur AKÇADAĞ
AK Parti Meclis Üyesi

Samiye

TÜRKYILMAZ
AK Parti Meclis Üyesi

Memiş ŞENSOY
AK Parti Meclis Üyesi

Hüseyin ÇAVDAR
CHP Meclis Üyesi

Metin KARAKUŞ
Bağımsız Meclis Üyesi

MECLİS ÜYELERİ
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Osman TÜRKYILMAZ

Meclis Başkanı



2-Örgüt Yapısı
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MÜDÜRLÜKLER MONİTÖR KASA TELEFON LAPTOP TABLET FOTOKOPİ YAZICI TARAYICI SERVER

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 41 40 21 2 6 4 30 3 -

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 11 10 6 - - 1 4 - -

MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 2 1 - - - 1 - -

ÇEVRE KORUMA VE KONT. MÜDÜRLÜĞÜ 5 5 2 - - 1 4 1 -

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 8 8 4 - - 2 2 1 -

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 8 8 4 1 - 1 2 -

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 2 2 1 - - - 2 - -

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 3 2 13 - - 1 - -

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 4 4 1 1 - 1 3 - -

EDS 6 6 - - - - - - -

SİSTEM ODASI - - - - - - - - 3

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Yahşihan Belediyesi bünyesinde bulunan bilgisayarların ve bilgisayara bağlı diğer sarf 
malzemelerin yer aldığı tablo aşağıda gösterilmiştir.
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4-İnsan Kaynakları
Yahşihan Belediyesi personel dağılımı aşağıdaki tablo ve grafikteki gibidir: 

25



Tüm personelin  müdürlüklere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir
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1- Kent Planlama Hizmetleri

2- Altyapı ve Yapım Hizmetleri

3- Açık Alan Hizmetleri

4- Çevre Koruma Hizmetleri

5- Temizlik Hizmetleri

6- Eğitim, Toplumsal ve Sosyal Hizmetler

7- Kentsel Ekonomik Hayatın Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hizmetleri

8- Kültür ve Sanat Hizmetleri

9- Kırsal Kalkınma ve Doğal Kaynakların Korunması Hizmetleri

10- Veteriner Hizmetleri

11- Sağlık Hizmetleri

5-Sunulan Hizmetler
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6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Yahşihan Belediye Başkanlığı Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi yerel yönetim 
kuruluşudur. Belediye Başkanı kurumun en üst yöneticisidir. Belediye idaresinin başı 
ve tüzel kişiliğin temsilcisidir. Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye 
teşkilatını sevk ve idare eder. Belediye yönetimi Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve 
Belediye encümeninden oluşmaktadır. Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye 
Encümenin görev ve yetkileri 5393 Sayılı Belediye Kanunu sırasıyla 38,18 ve 34. 
maddelerinde belirtilmiştir.

İç Kontrol Sistemi :İç Kontrol ; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve 
mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkiliği, ekonomik ve verimli şekilde 
yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve 
tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir  olarak 
üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yönetim ve 
süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.

Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemlerinin; harcama birimleri, 
Muhasebe ve Mali Hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden oluşur. Ön mali 
kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan 
kontroller ile Mali Hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar. 
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AMAÇ 1. Temel Belediyecilik Hizmetlerini Eksiksiz Vererek, Yahşihan’ı 
Yaşam Kalitesi ve Estetik Değeri Yüksek Bir Kentsel Alan Yapmak

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A. İDARENİN AMAÇLARI
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Hedef 1.1. Yeni Yollar Yapmak ve Ulaşıma Sürekli Açık Tutmak
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Hedef 1.2. Alt Yapı ve Üst Yapı Sorunlarını Tespit Etmek, Bu 

Sorunları Gidermek
31



Hedef 1.3. Yaşanabilir ve Güvenli Kent Mekanları Oluşturmak 

ve Kalitesini Yükseltmek
32



Hedef 1.4. İmar Planlarını Hazırlamak ve Uygulamak, 

Parselasyon İşlemlerini Yapmak 33



Hedef 1.5. Kentleşmede İmar Mevzuatına Uygunluğu Sağlamak 
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AMAÇ 2. Yahşihan’ı Daha Temiz ve Daha Yeşil Yapmak, Çevre Bilincini Artırmak

İDARENİN AMAÇLARI
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Hedef 2.1. Temizlik Hizmetlerini Teknolojik Donanımlarla 

Destekleyerek Sürdürmek
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Hedef 2.2. Çağdaş Kent Yaşamına Uygun ve Sağlıklı Yeşil Alanları 

Artırmak
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Hedef 2.3. Çevre Bilincinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 

Yapmak
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Hedef 2.4. Kentte Çevresel Kirlilikleri Önlemek ve Azaltılmasını 

Sağlamak
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Hedef 2.5. Atıkları Yeniden Değerlendirerek Ekonomiye 

Kazandırmak
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Hedef 2.6. Halk Sağlığını Korumaya Yönelik Denetimleri Artırmak, 

Bu Alanda Etkin ve Nitelikli Hizmet Sağlamak 41



Hedef 2.7. Çevre Sağlığı Amaçlı İlaçlama Çalışmaları Yapmak
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Hedef 2.8. Sahipsiz Hayvanların Bakım ve Tedavisini Yapmak
43



AMAÇ 3. Sosyal ve Sağlıklı Kent Yaşamını Geliştirmek, 
Gerekli Desteği Yapmak

İDARENİN AMAÇLARI
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Hedef 3.1. Engelli Bireylerin Toplumsal ve Ekonomik Yaşama 

Engelsiz Katılımını Sağlamak 45



Hedef 3.2. Kadınların Toplumsal ve Ekonomik Yaşama 

Katılmalarını Sağlamak
46



Hedef 3.3. İlçemizde Yoksulların Temel Gereksinimlerini 

Karşılamak
47



Hedef  3.4. Dayanışma ve Yardımlaşma Ağını Güçlendirmek ve 

Yaygınlaştırmak
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Hedef 3.5. Çocuklara, Gençlere ve Yaşlılara Yönelik 

Hizmetlerimizi Etkin, Yaygın ve Nitelikli Olarak Uygulamak
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Hedef 3.6. Evlendirme Hizmetlerini Geliştirerek Sürdürmek
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Hedef 3.7. Cenaze Hizmetlerini Yerine Getirmek, Gerekli İş 

ve İşlemlerin Yapılmasını Sağlamak
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Hedef 3.8. İlçemizde Spor Faaliyetlerini Desteklemek
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AMAÇ 4. Yahşihan’da Ekonomik Hayatı Desteklemek ve 
Geliştirmek

İDARENİN AMAÇLARI
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Hedef 4.1. İlçemiz Sakinlerinin İhtiyaçlarını  Güvenli ve 

Ekonomik Olarak Karşılanmasını Sağlamak 
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Hedef 4.2. İlçemiz Mülkiyetindeki İşyerlerini Kayıt ve Kontrol 

Altına Almak
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Hedef 4.3. Ekonomik Girişimleri Desteklemek ve 

Yönlendirmek
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Hedef 4.4. İlçemizde İstihdamı Desteklemek ve 

Yönlendirmek
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AMAÇ 5. Halkın Yönetime Katılımını Sağlamak

İDARENİN AMAÇLARI
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Hedef 5.1. Karar ve Uygulamaya Katılım Kanallarını 

Çoğaltmak
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Hedef 5.2. Anket ve Kamuoyu Yoklamaları İle Vatandaş 

Görüşlerini Almak
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Hedef 5.3. Belediye Hizmetlerinin Kamuoyu Tarafından 

İzlenmesini ve Denetlenmesini Sağlamak 
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AMAÇ 6. Kurumsal Etkinlik, Kalite ve Verimliliği Artırmak

İDARENİN AMAÇLARI
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Hedef 6.1. Bina, Tesis ve Araçları Yenilemek, Kullanıma 

Elverişli Hale Getirmek ve Bakımlarını Yapmak 
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Hedef 6.2. Belediyemizin Kurumsal Kapasitesini Geliştirmek
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Hedef 6.3. Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Ortamı ve Donanımı 

Sağlamak 65



Hedef 6.4. İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve 

Hizmet Kalitesini Artırmak
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7. Yahşihan’ı Kültür-Sanat Merkezi Yapmak ve Bilimsel 
Çalışmaları Desteklemek

İDARENİN AMAÇLARI
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Hedef 7.1. : Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleri 

Çeşitlendirerek Geliştirmek ve Sürekliliği Sağlamak.

12/03/2021 Arabalı Sinema Etkinliği
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Hedef 7.2. : Kamuya Açık Alanlarda Sanatı Yaygınlaştırmak.

Film Festivali

Sanat Sokağı
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8. Mali Yönetimi Etkinleştirmek 
ve Mali Yapıyı Güçlendirmek

İDARENİN AMAÇLARI

Hedef 8.1.: Belediye Gelirlerini Artırmak

Hedef 8.2.: Uygun Koşullarda Kredi ve Hibe Kullanımı Yoluyla Belediyemize Ek Kaynak Yaratmak

Hedef 8.3.: Tasarruf Bilincini Artırmak ve Kaynakları Etkin ve Etkili Kullanmak
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B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

 Kamu yararını gözetmek

 Mali yapının güçlendirilmesi

 Hukuka ve etik değerlere uymak

 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

 Adil ve tarafsız olmak

 Çevre Bilincini geliştirmek

 Değişime ve gelişime açık olmak 

 Kentsel altyapı ve ulaşım sisteminin geliştirilmesi

 Şeffaf ve hesap verebilir olmak 

 Hemşehri memnuniyetine öncelik vermek

 Tarihi dokuyu ve çevreyi korumak

 Bilimsel ve teknolojik gelişmelerden yararlanmak

 Kaynakları etkin kullanmak 

 Kültürel değerlere ve geleneklere sahip çıkmak
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III)FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A)Mali Bilgiler
1)Bütçe Uygulama Sonuçları

2020 mali yıl başında Belediyemizin Gider Bütçesi 
58.074.571,50 TL, Gelir Bütçesi ise 45.014.276,71
TL olarak öngörülmüştür. Gelir ve Gider Bütçesi 
arasındaki 13.060.294,79 TL lik fark, Açık/Fazlanın 
İller Bankasına ve piyasaya borçlanılmıştır.
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Bütçe gelirleri ile kesinleşen rakamlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BÜTÇE GELİRLERİ 

1- MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİ GELİRLERİ : 8.355.850,77 TL
(Bina vergisi, Arsa vergisi, Arazi vergisi, Çevre Temizlik vergisi, 

Diğer vergi gelirleri)

2- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ                                        : 7.242.924,19 TL
(Mal satışı, Şartname, İlan reklam, 
Otopark işletme geliri, Ulaştırma hizmet geliri)

3- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GEL İRLER          :  1.240.872,80 TL

4- DİĞER GELİRLER                                                          : 27.521.384,87TL
( Faiz geliri, gecikme faizi, Para cezaları,
Vergi ve harç gelirlerinden alınan paylar)   

5- SERMAYE GELİRLERİ  : 607.091,76 TL      
(Taşınmaz satış gelirleri)                                              

TOPLAM : 44.968.124,39 TL    73
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Belediyemizin 2020 gider bütçesi aşağıdaki gibidir:

BÜTÇE GİDERLERİ

- PERSONEL GİDERLERİ :   5.660.463,36 TL

- SOSYAL GÜV.KUR.DEVLET PİR. GİD. :   819.911,43 TL

- MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ : 37.036.842,27 TL

- CARİ TRANSFERLER :  444.080,64 TL

- SERMAYE GİDERLERİ : 12.235.653,78 TL

- FAİZ GİDERLERİ                                   : 1.877.620,0  TL

- TOPLAM : 58.074.571,50 TL
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2)Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması
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1 Yıllık Bütçe Gelir Gider Tablosu(2020)
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3)Mali Denetim Sonuçları

 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce İzlenen Kamu Bilgi Sistemi 

(KBS) ne girişler düzenli olarak yapılarak Bakanlığın hesaplar üzerindeki 

kontrolleri sağlanmıştır.

 Belediye Denetim Komisyonumuz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine 

göre 2020 mali yılında 2019 yılı Muhasebe Kayıt Evrakları ve Hesap Cetvelleri 

üzerinde denetimlerini yapmış olup, meclise sunulmak üzere Denetim 

Komisyon Raporu tanzim etmişlerdir. Denetim Komisyonunca Mahalli İdareler 

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine aykırı herhangi bir işlem bulunmamıştır.

 İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü tarafından 01.04.2019-20.10.2020 dönemleri 

denetimleri yapılmış olup, gerekli denetim raporu tanzim edilmiştir. Rapora 

göre gerekli bilgilendirme birimlerimize ve ilgili kişilere yapılmış olup; gerekli 

iş ve işlemler yapılacaktır.
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B) PERFORMANS BİLGİLERİ

1)Faaliyet ve Proje Bilgileri
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İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüzün görevleri şu şekildedir:

 Kurumu insan gücü ve planlaması ve personel politikaları ile ilgili çalışmaları yapmak, 
Personel sisteminin geliştirilmesi, iş gücü verimliliğinin artırılması ile ilgili çalışmaları yapmak

 Belediye personel politikasının “ Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm 
Kadro ilke ve Standartlarına ilişkin Esaslara “ uygun olarak oluşmasını sağlamak

 Belediye memurlarının atama, özlük, sicil emeklilik, disiplin ve benzeri işlemleri yürütmek. İş 
Kanununa tabi işçilerin iş akdi, iş akdi feshi, Toplu iş Sözleşmesi, Sendikal ilişkiler, Özlük ve 
Emeklilikle ilgili işlemleri yapmak 

 Belediye Kanununun 49. maddesine göre çalıştırılacak sözleşmeli personelin sözleşmelerini 
yapmak, yenilemek, kurum personelinin ücretlerini tahakkuk etmek.

 Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel 
kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

 Belediye personelinin eğitim planını yapmak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını 
düzenlemek ve uygulamak.
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İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüzün faaliyetleri şu şekildedir:

 Belediyemizde çalışan kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmesi sona ermesi sebebiyle 
01.03.2020 tarihinde belediyemiz ile belediyemiz iş sendikası arasında 2 yıllık 
işçilerin toplu iş sözleşmesi yapılmıştır

 Belediyemizde çalışan kadrolu işçilerin her ayın 1-5 arasında İŞKUR sitesinde 
kadrolu işçi sayısı İŞKUR iş gücü çizelgesi işlenmektedir.

 Belediyemizde çalışmakta olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii olarak 
görev yapan memurların aylara göre derece kademe ilerlemeleri yapılarak Hizmet 
Takip Programı (HİTAP) üzerinden özlük bilgileri hizmet süresi kısmına işlenerek 
düzenlemeleri yapıldı.

 Belediyemizde görev yapan memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli personellerin dilekçe 
ile yıllık izin talep işlemleri yapılmıştır.

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
sınavı için Belediye personellerimize duyurusu yapılarak sınava katılmak isteyen 
personellerin evrakları hazırlanıp Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğüne gönderilmiştir.
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İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüzün faaliyetleri şu şekildedir:

 Belediyemizde staj yapmak isteyen lise ve üniversite öğrencilerinin dilekçelerine istinaden 18 
stajyer öğrenci staja başlamıştır.

 Uzman erbaşlıktan istifa edip belediyemize müracaat eden pozisyonlarına uygun münhal 
kadrolara atanmak isteyen 6 kişi belediyemizde bulunan İtfaiye eri, Zabıta Memurluğu ve 
Memur kadrolarına atamaları yapılmış olup, HİTAP ve SGK girişleri yapılmıştır.

 Belediyemi< Ocak Ayı meclisince belirlenerek 12 sözleşmeli personelin sözleşmeleri 
imzalatılıp sözleşmelerinin birer sureti Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmiştir.

 Belediyemizde yeni göreve başlayan ve eksik olan personellerimize kurum kimlik kartları 
çıkartılmış olup kendilerine teslim edilmiştir.

 Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii görev yapmakta olan ve emekliliğe 
hak kazanan 6 memurun dilekçelerine istinaden emeklilik işlemleri yapılarak belediyemizden 
ilişiği kesilerek emeklilik evrakları Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Daire Başkanlığına 
gönderilmiştir.

 Belediyemiz norm kadro cetvelinde bulunan müdür ve memur kadrolarında ihtiyaca binaen 
belediyemiz meclis kararı ile kadro derecelerinde değişiklik yapılmış olup müdür ve memur 
derece değişiklikleri Devlet Personel Başkanlığı sistemine işlenmiştir.

 Müdür atamalarındaki değişiklikler Elektronik Kamu Bilgi Yönetimi Sisteminde güncellenmiştir.
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PERSONELİMİZİN ALDIĞI EĞİTİMLERDEN KARELER 84



YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:

Yazı İşleri Müdürlüğü, evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, meclis ve encümen kararlarının alınması, 
nikah akitlerinin yapılması ve Başkanlık Makamı tarafından verilecek diğer görevlerin iş ve işlemlerini mer-i mevzuat 
hükümlerine göre yürütmekle görevlidir.

a) Meri mevzuatın Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar, 
Meclis toplantılarını süresi içerisinde ilan edilmesini sağlar, Meclis toplantı tutanaklarını tutar, gündemdeki dosyaları 
kayıt defterine işler, toplantıları kayda alır, kayıtların kaset çözümlemesini yapar ve arşivler. Meclis Kararlarının 
yazılımını sağlar, ilgili mercilerin onayını aldıktan sonra karar asıllarını ilgili birimlere intikalini sağlar ve birer 
nüshasını arşivler. Karar özetlerini ilgili birimlere ulaştırır. Meclis gündemini ve karar özetlerini internette yayınlatır.
b) Belediye encümenin çalışma koşullarını ve karar almasını sağlar. Encümen kayıt defterine karar numarası vererek 
alınan kararları kayıt yapar. İlgili onaylardan sonra karar suretlerini teklifin geldiği birimlere ulaştırır. Karar asıllarını 
sırasına göre dosyalar ve arşivler.
c) Yazı İşleri Müdürlüğüne verilen yetkiler doğrultusunda, belediyeye gelen tüm evrak ve belgeleri, postaları 
zimmetle teslim alır. Konularına göre evrak ve belgelerin ayırımını ve kaydını yaparak imza işlemlerini tamamladıktan 
sonra ilgili birimlere zimmetli olarak ulaştırılmasını, aynı şekilde tüm birimlerden gelen evrakların da gerekli yerlere 
sevkiyatını belirli bir düzen içerisinde sağlar.
d) Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı yasa ve Medeni Kanunla Belediye Başkanına görev olarak verilen resmi nikâh 
işlemlerini başkanın onayı ile görevlendireceği evlendirme memuru aracılığı ile yapar. Evlendirme memurluğu görev ve 
sorumluluk açısından bu yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.
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YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünce yapılan faaliyetler aşağıya çıkartılmıştır:

KONUSU SAYISI
Meclis Kararı 78
Encümen Kararı 185
Kıyılan Nikah 121
Cimer Cevabı 251
İadeli Taahhütlü Mektup 257
Sisteme Giriş Yapılan Evrak 5384
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HUKUK BİRİMİ

HUKUK BİRİMİNİN GÖREVLERİ:

• Belediye leh ve aleyhine açılan adli ve idari davaları takip 
edilmekte ve neticelendirilmektedir.

• Başkanlık veya müdürlüklerden görüş istenen hususlarda 
yazılı veya şifahi mütalaalar verilmektedir.

• Belediyemizde yapılan protokol, sözleşme, taahhüt gibi 
işlemleri hukuka uygun olarak tanzimini temin ve ihbar, 
ihtar, fesih vb. işlemleri yapılmaktadır.

• Tahsili yapılmayan amme alacaklarının takibi yapılmaktadır.
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ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ

Yahşihan Belediyesi, üniversite öğrencilerine bir çok desteği sunmak için Osman 

TÜRKYILMAZ‘ ın talimatıyla bu birimi oluşturdu. Bu birim tamamen öğrencilerin 

kayıtlarına gelen ailelere kalacak yer ve öğrenciler için maddi manevi olarak 

destek sunmaktadır.
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BİRİM FAALİYETLERİ

 Yardıma muhtaç öğrencilerin tespiti yapılarak öğrencilere burs desteği verilmesi.

 Öğrencilere kalacak yer yardımı.

 Öğrenci topluluklarına bilboard kiralama yardımı.

 Öğrencilerimizle birlikte “Yahşihan için ne yaparız” projesinde faaliyet göstermek.

 Öğrencilerden gelen talep ve şikayetleri değerlendirerek çözüme ulaştırmak.

 Öğrencilerle gezi programı düzenlemek.

 Öğrenci topluluklarının etkinliklerine yardımcı olmak.

 Öğrencilerle geleneksel festivaller düzenlemek.

 Öğrencilere moral vermek amacıyla ev ziyaretleri düzenlemek.

 Öğrencilerin kalacakları yerleri daha iyi tanımaları için Apart tanıtım stantlarının kurulması yerlerinin belirlenmesi

 Apart işletmecileri ile toplantı yapılarak bilgi alışverişi yapılması.

 Üniversiteye yeni kayıt yapacak öğrencilere bilgilendirme toplantıları düzenlemek ve bilgi broşürleri dağıtılması.

 Öğrenci indirim kartı projesini hayata geçirmek.

 Öğrencilere kitap dağıtılması.

 Öğrenci topluluk başkanları ile toplantı yapılıp, ihtiyaçlarına yardımcı olmak. 89



MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Görevleri
Madde 6-
Aşağıda sayılan görevler, Malî Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür:

 a) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet 
gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak 
hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
c) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile 
malî istatistikleri hazırlamak.
d) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini 
yürütmek.
e) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
f) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım 
değerlendirme raporunu hazırlamak.
g) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
h) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri 
sağlamak ve danışmanlık yapmak.
ı) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
j) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Yetki Alanı
Madde 7 – Mali Hizmetler Müdürlüğü, belediyenin bütün gelir ve giderleriyle alâkalı iş ve işlemlerin ifası ile mali konularla 
ilgili bütün iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde mer’i mevzuat dahilinde yetkilidir.

 Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Sorumluluğu
Madde 8– Mali Hizmetler Müdürlüğü, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının 
yanında görev ve yetkilerinin ifasında, belediye başkanına ve başkan yardımcısına karşı da sorumludur.
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MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Merkezi Yönetim 
Harcama Belgeleri Yönetmeliği, İhale Kanununun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu ve Sayıştay 
Kanunu hükümlerinin, her yıl çıkarılan Devlet Bütçe Kanunlarının ve diğer ilgili mevzuatın belediye iş ve işlemlerinde 
uygulanmasını sağlamak

 Belediye gider bütçesindeki ödeneklerle ilgili harcamaların kanunlara uygun olarak yapılmasını sağlamak

 Muhasebe hizmetlerini yürütmek, mali tablolarını hazırlamak ve gerekli kayıtları tutmak, 

 Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Emlak İstimlak Müdürlüğü ile koordineli olarak, belediyenin mülkiyetinde veya 
kullanımında bulunan taşınırlar ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek

 Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlamak

 Bütçeyi Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak, 

 Yürürlüğe giren bütçenin sene içinde uygulamasını takip etmek ve bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak 

 Yatırım programlarına göre alınan kredilerin finansmanlarını yapmak,

 Belediyenin gelir ve giderleri ile ilgili muhasebe işlemlerini yapmak, mali tablolarını hazırlamak ve gerekli kayıtları tutmak.

 Giderler Servisince yapılacak ödemelerin yapılıp yapılmadığını incelemek, onaylamak ve yasa dışı ödemeleri engellemek

 Fonlara katılma paylar ile kanuni payların tahakkuklarını yapmak.

 Belediyenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak
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MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR:

 Ay sonu kapanış işlemi yapılmıştır. 

 Sayıştay raporunun hazırlanarak gönderilmiştir.

 KDV, Damga Vergisi ve Muhtasar Beyannamenin yasal süresi içerisinde düzenlenmiştir.

 Günlük iş ve işlemler yapılarak EBYS kontrol edilerek gelen evraklara ait cevap verilmesi gerekenlere zamanında gerekli 
cevaplar verilerek konu hakkında ilgili işler yapılmıştır.

 Her ayın 15inde  Belediye Başkan Maaşı, Başkan Yardımcılarının maaşı, memurların fark maaşı dahil maaşları yapılmış olup, 
işçilerin maaşları, sözleşmeli personellerin maaşları, Belediye Encümen Maaşları ve Stajyer  Öğrenci maaşlarının alınması 
sağlanmıştır.

 SGK ödemeleri, Emekli Keseneği, icra ödemeleri ve sendika aidat ödemeleri düzenli bir şekilde yapılmıştır.

 İş bitirme dilekçeleri vermiş olan kişilerin İş Bitirme belgeleri EKAP sistemine girilerek evraklar düzenlenip çıktısı alınarak bir 
nüshası istekliye verilmiştir.

 Kiraya verilmiş olan taşınmazlara ait kira borçları takip edilerek ödemesi gecikenler Hukuk Birimine bildirilmiştir.

 Günlük banka ekstreleri alınarak kayıtları yapılmış olup gelir ve gider kayıtları işlenerek muhafazası sağlanmıştır. 

 İller bankası kayıtları işlenmiştir.

 Ödemeler  taahhüt  sırasına göre yapılarak kayıt altına alınmıştır.                                                          

92



MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 Belediyenin iç ve dış borçlarının takip edilmesini sağlamak

 Avans ve kredi mahiyetinde ödeme işlemlerini yapmak, avans ve kredi işlemlerini yürütmek

 Belediyenin iç ve dış borçlarını izlemek, ilgili işlemleri yürütmek, vadesiz faiz, taksit ve anapara ödemelerinin 
yapılmasını sağlamak

 İhale ve vergi teminatlarının kaydedilmesi ve geri ödenmesini sağlamak

 Bankalar nezdindeki hesap ekstrelerinin kontrolünü sağlamak,

 İhale teminatlarını alıp gerektiğinde iade işlemlerini yapmak, 

 Her türlü kesinti, fatura ödemeleri ve vergilerin yasal süresinde ilgili kurumlara ödenmesini sağlamak

 Bütçe harcama kalemleri arasında aktarma kararlarını yerine getirmek.

 Mali konularda belediye başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak

 Gerektiğinde bütçe aktarmalarını yapmak,

 Kredi işlemlerini takip etmek,

 Fazla, çalışma ücretleri, doğum yardımı ve benzerlerini tam olarak eksiksiz ödenmesini sağlamak,

 Maaş ve ücret tahakkukları ile gerekli kesintilere ait işlemlerin tam ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,
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MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 Belediye Başkanlığımızca gider oluşturacak işlerde; Hizmet Alımı ve Mal Alımı İhaleleri olmak 
üzere 4737 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda; alım için gerekli ihale yöntemleri 
kullanılarak çeşitli mal ve malzeme alımı ihaleleri yapılmış olup toplam ihale bedelimiz 
12.831.063,25 TL’dir.

 Belediye Başkanlığımızca gelir oluşturacak iş ve işlemlerde; arsa satışı ve yer kiralaması iş ve 
işlemlerinde 2886 Sayılı D.İ.K. ‘nun 45. maddesi gereğince işlem yapılmaktadır.

 Taşınırların kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların 
kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim 
sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında 
taşınırların bedelsiz devri ile tahsisine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

 Kamu idarelerine ait taşınırların muhafazası ile görevli olan veya kendilerine kullanılmak üzere 
taşınır teslim edilen kamu görevlileri bu taşınırları en iyi şekilde muhafaza etmek, gerekli bakım ve 
onarımlarını yapmak veya yaptırmak, veriliş amacına uygun bir şekilde kullanmak ve görevin sona 
ermesi veya görevden ayrılma halinde iade etmek zorundadırlar.

 2019 yılına kadar kullanılan EŞKOM sisteminde girilmeyen taşınırlar ve demirbaşlar 2019 yılı 
itibari ile geçiş yaptığımız yerel sistemle birlikte düzenli bir şekilde girilmeye başlanmıştır. İlk başta 
müdürlere zimmetlenen demirbaşların birim personellerine devri gerçekleştirilmektedir.
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SU BİRİMİ

 Belediye hedeflerinin planlanmasına katkı sağlamak amacıyla, Mali Hizmetler 
Müdürlüğünün çalışmalarına aktif olarak katılır ve katkı sağlar.

 Su abonelikleri, abone tescil işlemleri, irtibat büroları aracılığıyla tahsilat ve 
vatandaşın sorunlarının çözülmesi amacıyla raporlar hazırlar.

 Kaçak su denetimi, endeks okuma işlerini yürütür .

 Vezne aracılığıyla belediye alacaklarının tahsilat işlerini yürütür.

 Belediyenin mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlamak 
amacıyla, Stratejik Amaç ve Hedeflerle uyumlu olarak, biriminin 
sorumluluğundaki faaliyet ve projelerle ilgili raporları hazırlar. Bu kapsamda, 
su birimine ait faaliyetler konusunda belediyemizin ilgili birimleriyle 
görüşerek koordineli çalışmalar yürütülür
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SU BİRİMİ
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Su Birimine Ait Yapılan Faaliyetler Aşağıda Belirtilmiştir:

SU BİRİMİ  01.03.2020 VE 16.03.2021 YILLARINDA  

YAPILAN FAALİYET RAPORLARI

FAALİYET TAHSİLAT

SU HİZMETLERİ GELİRLERİ 4.402.453,72 TL

İNŞAAT SUYU GELİRLERİ 735.170,68 TL

ABONE DEVİR ÜCRETİ 38.775,00 TL

ABONE BAĞLAMA ÜCRETİ 13.753,90 TL

KATI ATIK BERTARAF 

ÜCRETİ

161.163,16 TL

SU TESİSLERİ 

HARCAMALARINA KATILIM 

PAYI

1.094.455,04 TL

SULAMA SUYU KATILIM PAYI 73.033,52 TL

KAÇAK SU CEZASI 577.681,07 TL

% 8 KDV 354.205,38 TL

K.D.V ‘siz 209.929,24 TL

TOPLAM TUTAR: 7.660.620,71 TL

VEZNE  BÖLÜMÜ 01.03.2020 VE 

16.03.2021 YILLARI ARASI YAPILAN 

FAALİYET RAPORLARI

FAALİYET TAHSİLAT

BANKADAN GELEN 4.578.710,68 TL

KREDİ KARTINDAN 

GELEN 

3.458.149,26 TL

NAKİTTEN  GELEN 5.196.884,74 TL

SANAL POSTTAN 

GELEN

1.454.294,15 TL

TOPLAM TUTAR: 14.688.038,83 TL 
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EMLAK VE  İSTİMLAK BİRİMİ

 Arsa, Arazi, Bina, Ç.T.V. Beyanında bulunmak için gelen vatandaşlarımızın beyanları yapılarak, sicili 
olmayanlara yeni sicil açılmıştır.

 Tapuda gerçekleşen satış işlemleri için emlak rayiç değeri verilmiştir.

 Ölüm intikal için gelen vatandaşlarımızın beyanları yapıldıktan sonra vergi dairesinden ilişik kesmek için 
ölüm yılı baz alınarak emlak değeri verilmiştir.

 Kat ittifakı ve Kat mülkiyeti için başvuran mükelleflerin beyan işlemleri yapılmıştır.

 Kurum içi ve Kurum dışı (Resmi, özel kurumlardan, vatandaşlardan) gelen dilekçelerimize e- Belediye 
üzerinden yazışmalar ile cevap verilmiştir.

 7256 Sayılı kanuna göre Yapılandırmaya gelen vatandaşlarımızın yapılandırma işlemleri yapılmıştır. Ayrıca 
İl dışında veya gelemeyen vatandaşımız için web sitesinde hazırladığımız sistemden taksitlendirme işlemi  
için yardımcı olunmuştur.                               

 Yapılandırmalardan  gelen ödemeler takip edilmiştir.
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Arazi 8.507,99 TL
Arsa 1.995.743,26 TL
Bina 2.821.912,95 TL
ÇTV 265.863,71 TL
TOPLAM 5.092.027,91 TL

2020 MART AYI VE 2021 MART AYI ARASINDA YAPILAN TAHAKKUKLAR

2020 MART AYI VE 2021 MART AYI ARASINDA YAPILAN TAHSİLATLAR

Arazi                    :    4.658,85-TL

Arsa                      :  1.600.296,97-TL

Bina                      : 2.073.226,80-TL

ÇTV                      :  131.527,51-TL

Ceza İhbarnamesi :   75.703,57-TL

TOPLAM :  3.885.413,70-TL
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EMLAK VE  İSTİMLAK BİRİMİNE YAPILAN 2020 MART AYI VE 
2021 MART AYI ARASINDA YAPILAN BEYANLAR

Arazi     :  1268 Adet

Arsa       : 1839 Adet

Bina        : 2596 Adet

ÇTV        :  30 Adet

TOPLAM  : 5732  Adet
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RUHSAT VE DENETİM ŞUBE

YETKİ

 Ruhsat ve Denetim Memurluğu belirtilen kanunlar, ilgili yönetmelikler ile Belediye 
Başkanlığı'nca yayınlanan genelgelerde yer alan yetkileri kullanarak görev yapar.

SORUMLULUK

 Ruhsat ve Denetim Memurluğu, Belediye sınırları içerisinde ve mücavir alan içerisinde kalan 
sıhhi, gayri sıhhi müesseseler, umuma açık işyerleri ile ilgili hizmetlerin planlı, programlı ve 
etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür.

BAĞLILIK

 Ruhsat ve Denetim Memurluğu, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Belediye Başkan 
Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat görevlendireceği Başkan Yardımcısı kanalıyla 
yürütür.
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YAHŞİHAN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE
İŞYERİ AÇMA ÇALIŞMA RUHSAT SAYILARI

2020 MART- ARALIK 2021 OCAK-MART

SIHHİ MÜESSESE SIHHI MÜESSESE

38 12

GAYRİ SIHHİ MÜESSESE GAYRİ SIHHİ MÜESSESE

21 1
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YAHŞİHAN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE
ULAŞIM RUHSAT SAYILARI

2020 MART-ARALIK 2021 OCAK-MART

ÇALIŞAN TAKSİ

SAYISI

ÇALIŞAN  TAKSİ

SAYISI

39 42
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YAHŞİHAN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE
ULAŞIM RUHSAT SAYILARI

2020 MART-ARALIK 2021 OCAK-MART

ÇALIŞAN MİNİBÜS

SAYISI

ÇALIŞAN  MİNİBÜS

SAYISI

22 22
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YAHŞİHAN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE
MALİ VERİLERİ

2020 MART-ARALIK 2021 OCAK-MART
İŞYERİ AÇMA 

İZİN HARCI

İŞYERİ AÇMA 

İZİN HARCI

22.914,98 TL 10.888,00 TL
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SU BİRİMİ

 376 ADET SU PATLAĞI GİDERİLDİ.

 161 ADET ABONE BAĞLANTISI SAĞLANDI.

 64 ADET ANA VANA YENİLENDİ.

 299 ADET ABONE ARIZASI GİDERİLDİ.

 226 ADET ANA BORU ARIZASI GİDERİLDİ.

 42 ADET ÇELİK BORU ARIZASI GİDERİLDİ.

 66 ADET ASBEST BORU ARIZASI GİDERİLDİ.

KANAL BİRİMİ 

 141 ADET KANAL TADİLATI YAPILDI.

 250 KANAL BAĞLANTISI YAPILDI.

 49 ADET LOGAR TEMİZLİĞİ YAPILDI.

 101 ADET KANAL KAPAĞI DEĞİŞTİRİLDİ.

 91 ADET YENİ KANAL BAĞLANTISI YAPILDI.
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VİDANJÖR

 463 ADET KANAL TEMİZLİĞİ SAĞLANDI.

 28 ADET LOGAR TEMİZLİĞİ YAPILDI.

 260 ADET KANAL AÇMA İŞLEMİ YAPILDI.

 199 ADET KANAL ÇEKTİRME İŞLEMİ YAPILDI.

 28 ADET LOGAR KAPAĞI DEĞİŞİMİ YAPILDI.

ÇADIR

 82 ADET ÇADIR KURULUM VE SÖKÜM İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

GARAJ AMİRLİĞİ

 1324 KEZ BELEDİYE ARAÇLARI İLGİLİ ALANLARDA GÖREVLENDİRİLDİ.

OTO ELEKTRİK

 429 KEZ BELEDİYE ARAÇLARIMIZIN TEDAVİSİ SAĞLANDI.

KAYNAKHANE

 327 ADET ÇÖP KONTEYNIRI ÜRETİMİ VE TADİLATI YAPILDI.

 62 ADET KÖPEK BARINAĞI TADİLATI YAPILDI.

 178 ADET KAMELYA ÜRETİMİ YAPILDI.

 63 ADET SALINCAK ÜRETİMİ YAPILDI.

 22 ADET KEDİ EVİ ÜRETİMİ YAPILDI.

 23 ADET LEVHA ÜRETİMİ SAĞLANDI.

 40 ADET TİJ YAPILDI.

TAMİRHANE

 446 KEZ ARAÇLARIMIZIN BU BÖLÜMDE BAKIM VE ONARIMI SAĞLANDI.
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SEYRANTEPE YENİ YOL

DİLEKÇELER İLE AÇTIĞIMIZ YOLLAR TOPLAMDA 2,5 KİLOMETREDİR.

2020 YILINDA TOPLAMDA 10 KM YOL AÇILDI.

BAYRAKTEPE MAHALLESİ

NEW KALE VE WAW GARDEN KONUTLARINI BAĞLAYAN YOL ÜZERİNDE ALTYAPI TEMİZ SU 
HATTI ÇALIŞMASI, ALTYAPI KANAL HATTI ÇALIŞMASI, KİLİTTAŞI ÇALIŞMASI, YOL BORDÜR 
ÇALIŞMASI, YOL KENARLARINDA YÜRÜYÜŞ YOLU ÇALIŞMASI, YÜRÜYÜŞ YOLUNA DÖKÜLEN 
TOPRAKLARIN TEMİZLENMESİ, ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI, ÇINAR AĞAÇLARI DİKİLME 
ÇALIŞMALARI, AYDINLATMA DİREKLERİ DİKİM ÇALIŞMASI YAPILMIŞTIR.
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AÇIKLANAN İHALE TARİHİ İLE 04.02.2020 
YERTESLİMİ HAZİRAN AYINDA OLUP İŞE 
BAŞLANMA TARİHİ OLARAK İLK KAZMANIN 
VURULDUĞU TARİH 15.06.2020 DİR.

ALTYAPI ÇALIŞMAMIZDA; 74 ADET İŞ 
MAKİNASI (KEPÇE,KAMYON, 
EKSKAVATÖR),165 SAHA PERSONELİ,3 
MÜHENDİS, 2 TEKNİKER, 3 FORMEN 
ÇALIŞMAKTADIR.
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT YAPI ÇALIŞMALARI
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30 METRELİK YOL

YEŞİLVADİ MAHALLESİ, PODİUM AVM BÖLGESİ SANAYİ BÖLGESİ VE YAHŞİHAN MERKEZE BAĞLANDIĞIMIZ YOL TOPLAMDA 

5 KM UZUNLUĞUNDA 30 METRE GENİŞLİĞİNDEDİR.
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YURTKUR CADDESİ

DETAYLAR

Ayyıldız Anıt Şarj Dolum Noktaları

Şarj Dolum Noktası Araç Yolu

Kitap Dinleme Alanı Işıklı Refuj

Hatıra Alanı Ağaç Mazgalı

Etkinlik Alanları Estetik Görüşlü Modern Desenli Kilit Parke

Oturma Alanı

Geri Dönüşüm Kutuları
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PARK VE BAHÇELER BİRİMİ

 Parklara oyun alanlarına ve lavabolara 88 adet uyarı levhaları kurulumu yapılmıştır.

 Emirler Mahallesinde Cumhuriyet Caddesinde bulunan orta refüje  toplamda 3000 m2 alana 50.000 adet bitki dikilmiştir.

 Yeni Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Dede Türbesi’nin haftada bir gün temizlik, sulama ve türbe içerisindeki bitkilerin genel 
bakımları yapılmaktadır.

 İlçemizde bulunan parklara 12 adet Kamelya Kurulumu gerçekleştirilmiştir. 

 Parkların etrafına 900 m2 tel örgü çekilmiştir.

 Parklarda Beton, Oyun gruplarının, spor aletlerinin tadilat/tamiratının ve atıl durumda olan parçaların yerine yenilerinin 
takılması, Park içerisinde mevcut oyun gruplarının spor aletlerinin ve Kamelyaların boyama işlemleri gerçekleştirilmiştir.

 Parklarda genel olarak Ağaçların ve park içerisinde bulunan süs bitkilerinin budamaları ve genel bakımları(sulama, gübreleme)
yapılmıştır.

 14 bölgede ayda 2 defa yeşil alanlarda çimlerin biçimi yapılmıştır.

 22 adet parkımızda Yürüyüş yolunda, Cumhuriyet Caddesinde bulunan orta refüjde peyzaj çalışmaları yapılmıştır.

 Şehit Aydın Çopur, Şehit Vedat Kutluca, Gazi İsmail Erkoç, Şefik Güneşer, Yürüyüş yoluna oyun grupları ve spor aletlerinin 
kurulumu yapılmıştır.

 Ahmet Demirbilek parkına, Yenişehir Yeni Pazar alanına, Şehit Aydın Çopur parkına ve ilçe geneline 500 adet ağaç dikilmiştir.

 Caddelerde ve parklarda eksik olan yerlere 60 adet çöp kovası monte edilmiştir.

İlçemizde bulunan 22 adet Parkımızda ve İlçemiz Çevresinde Yapılan Çalışmalar
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PARK VE BAHÇELER BİRİMİ

İlçemizde bulunan 22 adet Parkımızda ve İlçemiz Çevresinde Yapılan Çalışmalar

 İlçe merkezinde vatandaşların yürüyüş yapacağı Bölge Trafik şubesinden Şehit Ahmet Sandalcı Anadolu Lisesine kadar spor aletlerinin 
kamelyaların ve bankların bulunduğu 1200 m uzunluğunda bir yürüyüş alanını ilçemize kazandırdık. Cumhuriyet Caddesinde bulunan yürüyüş 
yoluna 8 adet kamelya ve 8 adet çatılı bank kurulumu yapılmış ve etraflarına Sarmaşık bitkisi dikilmiştir.

 Belediyemiz Garaj Amirliği bünyesinde imal edilen 30 adet Yetişkin Salıncağı Mahallelerimize kurulumu ve sabitlenmesi yapılmıştır.

 Parklarımızda bulunan Sulama sistemleri ve Fıskiyelerinin bakımları yapılmıştır.

 Park içerisinde oluşan Su patlaklarına müdahale edilmiştir.

 İl ve ilçe genelinin yoğun olarak kullandığı Çetin Koçdoğan Aile parkının mangallıkların (barbekü) tamiratları, park içerisinin bordür 
boyamaları, Mescidin bakımları yapılarak abdesthaneler yapılmıştır.

 Parklarda ve çevrelerinde yabani otların ilaçlanması yapılarak ve Benzinli tırpanlarla ot biçimi yapılmıştır.

 Parkların aydınlatma sistemlerinin kurulumu - tamiri ve takibi yapılmıştır.

 İlçemizde Kuruyan ağaçlar kesilmiş ve yerlerine yeni ağaçlar dikilmiştir.

 Parklara ve İlçe geneline Mevsimsel Çiçek dikimi yapılmıştır.

 Garaj Amirliğimiz tarafından imal edilen Kedi evlerini, bazı bölgelere ve parklarımıza montajı yapılmıştır.

 Belediye binalarımızın ve ek binalarımızın girişlerine Vatandaşlarımızın oturumu için bank ve kamelyalar kurulmuştur.

 Parklarımızda bulunan Halı Sahalar, basketbol sahaları ve voleybol sahalarının düzenli şekilde temizlikleri ve tadilatları yapılmıştır.

 Yıl içerisinde ilçe genelinde toplamda 20.000 m2 alanda yeşillendirme ve ağaç dikimi yapılmıştır.

 Mart ayında orman haftası münasebeti ile ilçe genelinde hanelere 4000 adet çam fidanı dağıtılmıştır.

 Korona virüs  sebebi ile dışarı çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza 9000 adet 
sebze fidesi dağıtımı yapılmıştır.

 İhbar hattına vatandaşlardan gelen şikayet ve taleplere geri dönüş sağlanıp imkanlarımız doğrultusunda istekleri yerine getirilmiştir.
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Toplamda 14.450 m2 alanda 4 adet modern park yapılarak halkımızın 
hizmetine açılmıştır
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GAZİ İSMAİL ERKOÇ PARKI 650 M²
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ŞEFİK GÜNEŞER PARKI 4100 M²
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ŞEHİT VEDAT KUTLUCA PARKI 2500 M²
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ŞEHİT AYDIN ÇOPUR PARKI 7200 M²
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PARK VE  BAHÇELER BİRİMİ
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PARK VE  BAHÇELER BİRİMİ
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 MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:

 a. Arazinin halihazır kullanım biçimini saptamak,

 b. Kentin ve süregelmekte olan kentleşme olgusunun özelliklerini dikkate alarak kentsel gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerini belirlemek,

 c. Kent arazilerinin gelecekteki kullanım amaçlarını belirlemek ve bunu haritalar üzerinde işaretlemek,

 d. Yapılaşmayı sürekli izleyerek saptanmış olan norm ölçülere koşut davranışların gerçekleşmesini sağlamak,

 e. Aykırı davranışların saptanması durumunda gerekli yasal yaptırımları uygulayarak aykırılıkların giderilmesini sağlamak,

 f. Kent ölçeğinde konut projeksiyonları yaparak kentsel konut arsalarının üretim koşullarının gelişmesini sağlamak,

 g. Yapılaşma ve kentleşme ile ilgili plan ve kurallara aykırı olarak yoğun insan yerleşmelerine konu olmuş alanlarda düzenleyici ve geliştirici önlemler 
almak,

 h. Hizmet amaç ve hedefleri, zaman zaman yeni kavram ve yaklaşımlar açısından gözden geçirmek,

 i. Hizmetin olabilen her kesiminde nitel ve nicel hedefleri belirlemek, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için mevcut kaynak ve alanları gözden 
geçirmek ve ek kaynak gereksinimini varsa bunların sağlanması yoluna gitmek,

 j. Çalışma planlaması yapmak, yıllık ve aylık planlar yapmak, çalışmalardan sorunlu olanları açıklık ve kesinlikle belirtmek,

 k. Çalışma sonucunda, raporlama sistemi oluşturmak. Görev ve sorumluluk verilmiş olanlarca, yazılı bir durum raporu ile görevin gerçekleştirilme 
durumu açıklanacak,

 l. Çalışmalarda elde edilen ilerlemeleri değerlendirmek üzere dönemsel eşgüdüm toplantıları düzenlemek,

 m. Arşivi, fihrist, kayıt ve depolama yönünden sürekli düzenli ve yararlanmaya hazır tutmak,

 n. Belediye sınırları içinde süregelmekte olan hızlı kentleşmeyi, nüfus artışını ve gecekondulaşmayı denetim altına almak ve sağlıklı sonuçlar 
üretebilecek şekilde yönlendirmek,

 o. İl merkezi bazında veri tabanı oluşturmak ve nazım plan formatında bu verileri değerlendirmek, irdelemek,

 p. Planlanmış bölgelerde genel durumu gözden geçirmek ve zaman içinde meydana gelecek değişikliklere uyarlanmasını sağlamak,

 q. Kentsel yerleşme bölgeleri geliştirmek ve bu alanları satın alma ve kamulaştırma yolu ile elde ederek temel altyapıları getirmek, planlamak, 
parsellemek ve satmak,

 r. Tasfiye edilmeyecek gecekondu bölgelerinde, hazırlanmış imar ıslah planının uygulama alanına konulmasını sağlamak ve bu amaçla halkın etkili 
katılımına dayalı uygulama projeleri geliştirmek,

 s. Konut envanteri ve projeksiyonları yapmak ve gelecekte meydana gelebilecek konut açığını ve gereksinimini belirlemek,
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 t. Çevre sorunlarını kentsel planlama işlevinin tamamlayıcı bir parçası konumuna getirmek, kentsel çevre kalitesini temel 
göstergeler itibariyle izlemeye önem vermek ve çevre kalitesindeki bozulmaları saptamak,

 u. Belediyenin Strateji biriminin koordinasyonunda hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planındaki 
sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. Bu kapsamda ;

1)İhtiyaç halinde yönetmelikler üzerinde gerekli düzenleyici işlem tasarılarını hazırlamak ve Belediye Meclisinde görüşülmek üzere 
Başkanlık makamına sunmak,

2)Organizasyon şemaları oluşturmak ve bu şemaya uygun idari yapılanmayı tesis etmek,

3)Müdürlük ile müdürlüğün tüm alt birimlerinin görev tanımlarını hazırlamak ve ilgili birimlere ve personele tebliğ edilmesini 
sağlamak,

4)Müdürlüğün görev alanına giren işlerle ilgili süreç ve iş akışlarını hazırlamak ve uygulamak,

5)Müdürlük faaliyet alanına giren süreç hedeflerinin gerçekleşmelerini takip etmek ve hedef sapmaları ile ilgili rapor düzenlemek

6)Uygulamada kullanılacak olan standart formları yada dokümanları hazırlamak ve bu form ve dokümanları kullanmak,

7)Hizmet standartlarını oluşturarak hizmet alan özel ve tüzel kişilere duyurmak ve mevzuatında belirlenmiş üst kurumlara 
bildirmek,

8)Gerekli envanter çalışmalarını yaparak müdürlüğün hassas görevlerini belirlemek ve hassas görevlerin gereklerini yerine getirmek,

9)Makine ve teçhizatların kullanım talimatlarını, kazalara ve yangına karşı iş güvenliği talimatlarını, hizmet talimatları ile muayene 
ve kontrol talimatlarını hazırlamak ve afişlerini ilgili yer ve mekanlara asmak,

10)Müdürlüğün işleriyle ilgili olarak hizmet alan vatandaşın doğru bilgiyle yönlendirildiği ve afiş yada el kitapçığı şeklindeki rehber 
çalışmaları yaparak hizmet alan tüm kesimlere duyurmak ve ulaştırılmasını sağlamak.
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 26 adet Yeni Yapı Ruhsatı düzenlendi.

 46 adet Yapı Kullanım İzin Belgesi düzenlendi.

 2 adet Yanan Yıkılan Yapı Formu düzenlendi.

 16 adet Metruk yapı yıkımı gerçekleştirildi.

 4 adet kaçak yapı yıkımı gerçekleştirildi.

 Doğanlık Mahallesinde 500 m² hayvan mezarlığı tahsisi yapıldı.

 Yahşihan tamamı imar plan revizyonu yapıldı.

 Toplam 6681 metre yol ölçümü gerçekleştirildi.

 39 adet iskan kontrolü gerçekleşti.

 15 adet Asansör Tescil Belgesi düzenlendi.

 1567 adet gelen dilekçe ve yazılara cevap verildi.
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İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:

a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,

b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilkyardım 
hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,

c) Su baskınlarına müdahale etmek,

ç) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,

d) 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile 
verilen görevleri yapmak,

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

f) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar 
yapmak,

g) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-
gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu 
birimlerle işbirliği yapmak,

ğ) Yahşihan Belediyesi sınırları dışındaki olaylara Belediye Başkanı onayı ile müdahale etmek,

h) Yahşihan Belediyesi sınırları içinde bacaları Yahşihan belediyesi meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya 
temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,

ı) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,

i) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,

j) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve 
ruhsatları vermek,

k) Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.
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Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğünün ilçemiz sınırları içerisinde meydana gelen İtfai
olaylar listesi aşağıda çıkartılmıştır:

 79 Adet anız yangınına müdahale edildi.

 25 Adet hayvan kurtarma olayına müdahale edildi.

 16 Adet mesken ve iş yeri yangınına müdahale edildi.

 35 Adet trafik kazasına müdahale edildi. 

 5 Adet araç yangınına müdahale edildi. 

 Asansörde kalan 3 vatandaş kurtarıldı.

 2 Adet intihar vakasına müdahale edildi.

 4 Adet insan kurtarma olayına müdahale edildi.

 34 Adet işletmeye Ruhsat alınması için Yangın Emniyet raporu verilerek 26.500 TL gelir elde edildi.

 Kolluk kuvvetleri nezaretinde 4 Adet kapı açma olayı işlemi yapıldı.

 Yıllık eğitim planı dâhilin de personele hizmet içi eğitimleri verildi.

 İlçemizin altyapı yenilenmesi kapsamında oluşan su kesintilerinden dolayı işletme ve meskenlere 29.911,5 
ton su takviyesi yapıldı.

 196 Diğer işler (su takviyesi, yıkama, sulama, bayrak, çöp konteyner yanması, tabela asma vb.)
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MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüzün Görevleri Şunlardır

 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 20.02.2015 tarihli 
2015/8 sayılı Genelgesinde belirtilen iş ve işlemlerin tamamının etkin ve verimli bir şekilde 
yapılmasından sorumludur.

 Muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefonla, maille, dilekçe vb.) her türlü talebin uygun birime 
yönlendirilmesini sağlanmış ve sonuçları takip etmek.

 Muhtarlardan gelen tüm talep, şikayet, öneri ve isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutmak, raporlamak 
ve başkanlığa sunmak, muhtarlara geri dönüş yapılarak bilgilendirmek.

 Yılın belirli zamanlarında Muhtarlarla istişare toplantıları düzenlemek ve mahalle temelinde 
hizmetlerin değerlendirmesini yapmak.

 Belediyemiz müdürlükleri tarafından yapılan tüm hizmetlerin mahalle temelinde raporlanmasını 
sağlamak, ilgili müdürlüklerde mahalle esasında raporlama ve arşiv oluşturulmasını sağlamak.

 5393 sayılı Belediye Kanunun 9. Maddesi gereğince belediye meclisince alınacak kararları yerine 
getirmek.

 Başkanlık makamı ile Muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak

 Başkanın, muhtarlarla ilgili yazılı ve sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek 
sonuçlandırılmasını sağlamak

 Müdürlükle ilgili gelen resmi evrakları kayda alınmasını sağlamak.

132



MEZARLIK İŞLERİ BİRİMİ

 Mezarlık bölgesinde yapılan iş ve işlevlerin idari faaliyetlerinin yürütülmesi, kayıt kuyudatın tutulması, personelin özlük 

haklarının takibi vb. faaliyetleri rutin olarak takip edilip yürütülmektedir.

 Şehitlik Anıtı olarak planlanan bölgenin (iki ayrı bölge) İmar Müdürlüğümüz ile beraber fizibilite çalışmasının yapılması 

ve planlanan yerlerin istişareleri yapılmıştır.

 İlçemiz sınırları içerisindeki vefat eden cenaze yakınlarının evlerine masa ve sandalye gönderilmiştir.

 İlçemizdeki vatandaş talepleri doğrultusunda İlimiz ve Şehir dışına cenaze sevk işlemleri ve kayıtları yapılmıştır.

 Mezarlık bölgesinin etap araların temizliği, tırmıklanması ve bakımları rutin olarak yapılmıştır.

 İmam Buhari taziye evinin gasil hane(termosifon), Bay/Bayan mescit, bay/bayan lavabolar, depo ve idari bina eksikleri 

tamamlanmıştır.

 Mezarlık alanı  Batısı üst bölümünde bulunan kayalık alanın kayaların kırılıp 20 kamyon hafriyatı alınarak takriben 20 

mezar alanı açılmıştır. (Covid 19 defini için)

 Mezarlık Üst giriş kapısı araç ve vatandaş girecek şekilde tanzim edilmiştir.

 Mezarlık içerisinde depo içine çadır rafı yapılmıştır.

 Mezarlık içerisinde avlu duvarı ve yapılan garaj yeri sıva ve badana işlemleri yapılmıştır.

 Mezarlık içerisinde garaj taban betonu  atılmıştır.

 Mezarlık içerisinde avlu duvar temel betonu atılmıştır.

 Mezarlık içerisinde kamelya taban betonu atılmıştır.

 Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan cenaze işlemleri için 1 kişinin maliyeti 622.85 TL’dir.

 Çadır, Masa, çadır malzemelerinin depo olarak yapılan bölüme tanzimi yapışmış ve kırık olan çadır direkleri kaynak 

atölyesinde yapılarak depo arkasında ara bölüme olarak yapılan yere direkleri asmak için düzenek kurularak tanzimi 

yapılmıştır.

 Mezarlık duvar kenarındaki ağaçların ağaç gövdelerinin kireçle boyanması yapılmıştır.

 İlçemiz Acısu mezarlığında deforme olmuş ya da silinmiş mezar taşlarına iyileştirme çalışması yapılmıştır. Mezar 

yerlerinin belirlenmesi için çevrede temizlik çalışması yürüten ekiplerimiz, tespit edilen mezar taşlarında silinen ve 

deforme olan alanları okunur hale getirilmiştir.
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 İMAM BUHARİ TAZİYE EVİ

Kırıkkale’de bir ilk olma özelliği taşıyan Taziye Evinde cenazesi olan Yahşihan Halkı hizmet almaktadır.

İmam Buhari Taziye Evinde 2 adet lavabo, abdesthane, kadınlara ve erkeklere özel taziye odaları, 

gasilhane morg, 3 adet personel odası ve çay ocağı bulunmaktadır.
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İlçemizde evcil hayvan besleyenler için 500m2lik mezar yeri tahsis ettik. Bu alana Güneş Hayvan 

Mezarlığı ismini verdik.

 GÜNEŞ HAYVAN MEZARLIĞI



ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

• Yahşihan Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve 
Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Yahşihan Belediyesi sınırları içerisinde 
sağlıklı bir yaşam, temiz bir kent ve çevre oluşturulabilmesi için Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır;

• Yahşihan Belediyesi sınırları içerisindeki evsel katı atık toplama işlemlerinin aksatılmaksızın yürütülmesini, 
tüm mahallelerdeki meydan, cadde ve sokakların semt pazarlarının süpürülmesi, yıkanması, temizlenmesi, 
Yer altı çöp toplama sistemlerinin planlanması ve yapılmasını sağlamak, İbadet yerlerinin temizliğinin 
yapılmasını sağlamak.

• Mahalle aralarında halk sağlığını tehdit eden, çevrede kötü görüntü kirliliğine neden olan boş arsalarda 
temizleme çalışması yapmak,

• 5199 sayılı kanun kapsamında sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, aşılanması, kısırlaştırılması ve 
ıslahı konusunda iş ve işlemleri barınak şartlarında yapmak veya yaptırmak,

• Sahipsiz sokak hayvanlarına barınmakta ve besleme noktalarında mama desteği sağlamak,

• Katı Atık bertaraf tesisleri ve tıbbi atık tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek veya işlettirmek,

• Baraj ve göl etrafındaki çöplerin toplanmasını sağlamak,

• Doğal güzelliklerin korunmasına katkıda bulunmak,

• Çevre sağlığı ile ilgili yapılan çalışmaları takip etmek,

• Vatandaşlardan yazılı, sözlü veya elektronik ortam vasıtası ile gelen istek ve şikayetleri yerinde 
inceleyerek şikayetlerin çözüme kavuşturulmasını sağlamak,

• Karla mücadele çalışmalarında Başkanlık talimatları doğrultusunda, ekiplerin ilgili birimler ile koordineli 
olarak kar küreme, tuzlama vb. çalışmalara katılmalarını sağlamak,

• Belediye sınırları içerisinde sivrisinek ve karasineğe karşı ilaçlama çalışmalarını programlı bir şekilde 
yürüterek halkın sağlığının korunmasını sağlamak,
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• Çöp konteynerlerinin bedel karşılığında konut, özel kurum ve işletmelere verilmesini sağlamak,

• Kamu kuruluşlarının ve ortak kullanım alanlarının çöp konteyner taleplerinin karşılanmasını 
sağlamak,

• Çöp konteynerlerinin tamir-bakımının yapılmasını sağlamak,

• Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan halkın çevre bilincinin geliştirilmesi ile ilgili plan ve 
projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılımı sağlamak,

• Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, denetim ve takip görevlerinin yapılmasını 
sağlamak,

• İhtiyaçlar doğrultusunda kurum işlevlerinin daha verimli ve ekonomik olmasına ilişkin değişiklikleri 
tespit etmek ve bunların gerçekleşmesini Belediye Başkanlık makamına önermek.

• Çevre ve insan sağlığını tehdit edecek şekilde çevreyi kirleten kişi ve kuruluşlara Zabıta Müdürlüğü 
ile ortaklaşa çalışma sonucu ihtar ve ceza işlemi uygulamaları

• Bitkisel atık yağların kontrollü bir şekilde toplanmasını sağlamak.

• Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin 5393 sayılı yasaya uygun ve müdürlük çalışmaları ile ilgili 
aldığı kararları uygulamak,

• Belediye Meclisi ve Encümenine çalışmalar ile ilgili teklif hazırlamak ve makamın onayına sunmak,

• Belediye Başkanınca verilecek diğer iş ve işlemleri yürütmek.
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 İLAÇLAMA

1-COVİD-19 Tedbirleri kapsamında;

 Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşları 15 günde 

bir dezenfekte edilmiştir.

 Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan 8 adet cami ve mescitler Her Hafta 

Cuma namazı öncesinde dezenfekte edilmiştir.

 İlçemizde  pozitif vaka çıktığı tespit edilen tüm adreslerde ihbarlar 

doğrultusunda dezenfekte çalışmaları yapılmıştır.

 Belediyemiz tüm Müdürlükleri  ve birimleri, Sağlık Ocakları haftada 2 gün 

ortam dezenfekte çalışmaları yapılmıştır.
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2- Kamu Kurumları, Cami Girişleri, Pazar Yerleri, Site Girişleri ve insanların yoğun olarak kullandıkları yerler dahil montajı 

yapılan 75 adet el Dezenfektan İstasyonu ve 60 adet Maskematik İstasyonunun rutin olarak eksildikçe dolumu 

yapılmıştır.

3-İlçe geneline 2 defa olmak üzere yaklaşık 120.000 adet maske dağıtımı gerçekleşmiştir.

4-İlaçlama sertifikası olmayan 4 adet personele Biosidal Ürün Uygulama Eğitimi sertifikası alınmıştır.

5-Belediye sınırları içerisindeki tüm bölgelere günlük olarak iki vardiya olmak üzere sabah-akşam ULV cihazıyla uçkun 

ilaçlaması yapılmıştır.

6-15 mart-15 Ekim İlaçlama Dönemi: Karasinek ve Sivrisinek için bu dönemler arası günde yaklaşık 15 lt. ilaç kullanılmıştır. 

Yıllık yaklaşık ilaç sarfiyatımız 3000 lt ’dir.

7-İlçemiz genelinde bulunan park, bahçeler ve yol kenarlarında bulunan ağaçların tatlıcak ilaçlaması yapılmıştır.

8-Sinek ve haşerelerin yumurtlama bölgeleri olan İlçemiz ırmak kenarları, 1500 adet çöp konteyneri ve 46 adet hayvan 

gübrelik alanları vb. bölgelere Larva ilaçlaması yapılmıştır.

9-Araç üstü ULV makinalarının bakımları yapılmıştır.
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 SOKAK HAYVANLARI

1- İlçemiz Kıyı Bağı Mevkii 692 ada güneyinde bulunan yaklaşık 4.000 metrekarelik alana 5199 sayılı Hayvanların 
Korunmasına Dair Kanun gereği geçici hayvan barınağı ve kedi evi barınağı yapılmıştır.

2-Bu yıl 2 defa gönüllülerimiz ile Bir Çivide Sen Çak 1 Yuvada Sen Yap sloganıyla kulübe yapma etkinliği düzenlenmiştir ve 
yaklaşık 100 adet kulübe yapılmıştır.

3-Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan tüm bölgelerde 2 vardiya çalışan ekiplerimizce günlük olarak başıboş gezen sokak 
hayvanları toplanıp besleme noktalarına bırakılmaktadır. (Hasta olan hayvanlar tam zamanlı çalışan Veteriner Hekimimiz 
nezaretinde bakımı yapıldıktan sonra kısırlaştırılarak besleme noktalarına bırakılmaktadır.)

4-Kediler içinde yaklaşık 500 metrekarelik alan ayrılmış olup; hasta, felçli kediler burada misafir edilmektedir.

5-Kedi Köyü Projemizin içerisine kafesler yapılıp, yürüyüş yolları, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapılmıştır.

6-İlçemizde 100 noktaya yerleştirdiğimiz bayat ekmek kutularından çıkan ekmekler geçici hayvan barınağında 
değerlendirilmiştir.

7-Belediyemizce belirlenmiş İlçemiz sınırlarında 7 adet besleme noktası mevcut olup, yaklaşık 350 köpeğin besleme işlemi 
günlük olarak yapılmıştır.

8-İlçemiz tüm mahalle aralarına mama ve su odakları yerleştirilmiştir.
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 TEMİZLİK VE ÇEVRE (ÇÖP-HAFRİYAT) İŞLERİ

1- Belediyemiz sınırları içerisinden günlük ortalama olarak 23 ton evsel atık toplanıp Katı Atık Depolama Sahasına transferi 
gerçekleştirilmiştir.

2-Kötü koku ve bakteri üremesine karşı ilçemizdeki tüm konteynerler düzenli olarak yıkanıp ilaçlanmıştır.

3-Belediyemiz sınırlarında yol kenarlarına dökülmüş, hafriyat atıklarının temizliği 1 kepçe,1 kamyonet ve 1 traktör olmak 
üzere düzenli şekilde yapılmıştır.

4-İlçemizde bulunan Yeni Sanayi Sitesi hafriyatları her hafta Cuma günü düzenli olarak alınmıştır.

5-Belediyemiz sınırları içerisindeki arızalı olan çöp konteyner bakımları yapılarak, eksik yerlere Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın hibesi alınan 216 adet çöp konteynerlerinin dağıtımı yapılmıştır.

6-Çevre Kirliliği ile ilgili tüm konular hakkında şikayet ve talepler değerlendirilerek gerekli çözüm yolları bulunmuştur.

7-Günlük Denetimler sırasında çevre kirliliğine sebep olan kişi ve işletmelere ilgili mevzuata istinaden 11 adet idari para 
cezası uygulanmıştır.

8-Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüme kazandırılan ambalaj atıklarının toplanması Belediyemizin de üyesi olduğu 
Kırıkkale Katı Atık Yönetim Birliği tarafından Optimed adlı firmaya toplatılmakta olup, firmanın faaliyetlerinin denetimi 
Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Toplanan atık miktarları aylık olarak dekontlarla birimimize teslim edilmektedir. 
Alınan veriler düzenli olarak Entegre Çevre Bilgi Sistemine aktarımı sağlanmıştır.

144



ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

9- Belediye ana hizmet binası ve tüm müdürlüklere Sıfır Atık iç ve dış mekan kutuları yerleştirilmiş olup, Kırıkkale Çevre 

Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Belediyemize Sıfır Atık Belgesi verilmiştir.

10-Belediyemiz sınırları içerisinde insanların yoğun olarak bulanabileceği site önleri vb. yerlere 40 adet atık yağ ünitesi 

yerleştirilmiştir.

11-Kış aylarında kar yağışı nedeniyle yollarda ve kaldırım üzerinde bulunan karların kürenmesi ve temizliği yapılmıştır.

12-ilçemiz tüm mahallelerinde günlük çevre temizliği, yabani otlarla mücadele ve mıntıka temizliği yapılmıştır.

13-Yol Süpürme aracımız ana caddeleri günlük düzenli olarak süpürmektedir.

14-İlçemiz sınırları içerisinde devam eden alt yapı çalışmalarında bozulan yolların düzeltme işlemi(mekanik serme ve parça 

asfalt) ve temizliği Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.

15-İlçemiz Kıyı Bağ mevkiinin genel olarak temizliği ekiplerimiz tarafından yapılmıştır.
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

 İLÇEMİZ KIYIBAĞ MEVKİİNDE 500 METREKARE ALAN ÜZERİNE KEDİ KÖYÜ KURULMUŞTUR.

 KEDİ EVİ BARINAĞI İÇERSİNDE DEZAVANTAJLI KEDİLER MİSAFİR EDİLMEKTEDİR.
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 KEDİ EVİ İÇERİSİNDE 30 ADET KAFES 1 ADET KAMELYA, 1 ADET SALINCAK, YÜRÜYÜŞ YOLLARI, YEŞİL 

ALANLAR, ÇAM AĞAÇLARI BULUNMAKTADIR.

 KEDİ EVİNİN BULUNDUĞU ALAN ETRAFINA KEDİLERİN DIŞARI KAÇMAMASI İÇİN YÜKSEKLİĞİ 3 METRE 

OLAN TEL VE FİLE ÇEKİLMİŞTİR.
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

• Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak 
amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen 
görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

• Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini 
ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.

• Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını 
izlemek,

• Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği 
hizmetleri görmek

• Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine 
getirmek

• Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve 
işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve 
malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana 
verilmesini sağlamak

• 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir 
alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, 
açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, 
kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının 
müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım 
kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve 
derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak 
düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak. 149



ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

• İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi 

uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını 

denetlemek.

• Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının 

eşelenmesini önlemek.

• Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar 

satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen 

hizmetleri yapmak.

• İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık 

şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide 

gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.
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İŞYERİ DENETİMLERİ

 İşyerlerinde genel emir ve yasakların takibi

 İşyeri Ruhsat denetimleri 

 Hafta tatili kanunu kapsamında yapılan denetimler

 Tüketicinin korunması kapsamında yapılan denetimler

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
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PAZAR YERİ DENETİMLERİ

 Pazar yerlerinde genel emir ve yasakların takibi

 Satış yeri faaliyet denetimleri 

 Pazarcı kimlik ve tabela denetimleri 

 Tüketicinin korunması kapsamındaki denetimler

 Zabıta mobil pazar yeri çözüm ofisi çalışmaları 

 Pazarlardaki diğer muhtelif rahatsızlıkların önlenmesi 

 Pazar açma ve kapama saatlerinin kontrolü
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TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK DENETİMLER

 Seyyar satıcıların önlenmesi

 İşyeri önü işgallerinin önlenmesi

 Sezonluk satış yerlerinin kontrolü

 Çevre ve görüntü kirliğinin önlenmesi

 Kaçak kazı ve hafriyatın önlenmesi

 Dilenciliğin önlenmesi

 Araç trafiğine mani malzeme, eşya ve materyallerin önlenmesi

 Şehir merkezinde trafik denetleme ekiplerine yardım çalışmaları
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GECE DENETİMLERİ

 Gece çalışan işyerlerinin denetimleri

 Fuzuli işgal, gürültü, kaçak yapı, kazı ve hafriyat denetimleri

 Görüntü kirliliğine sebep olan duba afiş vb işgallerin kaldırılmasını sağlamak
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RUTİN DIŞI FAALİYETLER 

 Etkinlik, açılış vb. programlarda düzenin sağlanması 

 Dini ve milli günlere özel tedbir çalışmaları 

 Kurban satış ve kesim organizasyonu 

 Olumsuz hava koşullarına yönelik tedbirler 

 Bina yıkım ve tahliye işleri 
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ŞİKÂYET-TALEP YÖNETİMİ

 Müdürlüğe yapılan bizzat başvurular 

 Çözüm Merkezi aracılığıyla gelen şikâyet-talepler

 Müdürlüğe telefon ve e-mail aracılığıyla gelen şikâyet-talepler

 Sosyal medya üzerinden gelen şikâyet-talepler 
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Zabıta Müdürlüğümüzce Yapılan Faaliyet Tablosu Aşağıya Çıkarılmıştır:

FALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU
Sayı Miktar

Denetlenen İşyeri 221 Adet

Ruhsatlandırılan İşyeri 131 Adet

Mani Olunan Dilenci 68 Adet

Kaldırım İşgal 65 Adet

Kabahatler Kanununa İstinaden Uygulanan İdari Yaptırım Karar Tutanak 27 Adet

Faaliyetten Men Edilen İşyeri - Adet

Denetlenen Servis ve Personel Araç 206 Adet
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BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ

 Belediyemizin faaliyetlerinde ve tanıtımında kullanılan her türlü basılı 
materyal kitap, kitapçık, broşür, gazete vb. ) ile tüm outdoor çalışmalarının 
kurumsal kimliğe uygun olarak tasarımının yapılması/basılması işlerinin kontrol 
ve koordinesini sağlamak

 Belediyeye bağlı müdürlüklerin tüm etkinlikleri ile ilgili her türlü tanıtıcı, 
kamuoyunu ilgilendirici broşür, dergi, gazete, video, vb. yayınlar hazırlamak, 
basımını sağlamak, hazırlanan yayınların halka, kurum ve kuruluşlara 
ulaşmasını sağlamak.

 Yahşihan Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü 
Yahşihan Belediye Başkanlığının amaçları, prensipleri ve politikaları ile bağlı 
bulunan mevzuat ve Başkanın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, kurumsal 
kimliğini güçlendirmek, halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler 
nezdinde olumlu bir kurum imajı sağlamak ve etkili bir halkla ilişkiler çalışması 
yürütmek

 Belediye Başkanının kamuoyuyla paylaşmayı gerekli gördüğü açıklama, duyuru, 
tekziplerin yayın organlarına duyurulması yönünde organizasyon yapmak. 
Başkanın basın toplantılarını organize etmek 158



BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimimiz tarafından Belediyemize ait tüm sosyal medya hesapları ve WEB Sitesi yönetimi 

yapılmaktadır. Belediyemize ait fotoğraf ve video tasarımları yapılarak tüm hesaplarda paylaşılmaktadır. Ayrıca 

Belediyemize ait fotoğraf çekimleri yapılırken, SMS bilgilendirmeleri ilçe halkına düzenli olarak yapılmaktadır. 
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BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimimiz tarafından aylık olarak belediyemize özel "Yahşihan 

Gazetesi" çıkmaktadır. Bu zamana kadar toplam 7 sayı çıkmıştır. 
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BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimimiz tarafından aylık olarak belediyemize özel çıkan gazetemizin 

dağıtımı ücretsiz olarak ilimizde ve ilçemizde düzenli olarak dağıtılmaktadır. Bu sayede vatandaşlarımız 

haberlerimizi takip etme imkânı bulmaktadırlar.
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BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ

Belediye Başkanımız Osman Türkyılmaz, Yenişehir Mahallesi’nde halk gününde vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını 

dinledi. Halk günü uygulaması vasıtasıyla vatandaşlarla iç içe olmak istediklerini ve onlardan hiç kopmayacaklarını dile 

getiren Başkanımız, “İlk gün söylediğimiz gibi. Her yerdeyiz, gönüllerdeyiz. Vatandaşı ayağımıza çağırmıyoruz. Koronavirüs 

tedbirlerine uyma şartı ile vatandaşlarımızın ayağına gidiyoruz. Dertlerini dinliyor, taleplerini alıyoruz.” diye konuştu. 
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BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimimiz tarafından düzenlenen etkinlikte Uzman diyetisyen ve yazar 

Neslihan Öztürk Aktepe, ilçemizde kadın ve gençlerle bir araya gelerek söyleşi ve imza günü düzenledi. 

İlk olarak Belediyemiz Nikah Salonunda kadınlarla bir araya gelen Neslihan Öztürk Aktepe, burada sağlıklı 

yaşam ve diyet konulu bir seminer düzenledi. Ardından Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Divit Kitap ve 

Kahve Evi’nde imza günü düzenleyen Neslihan Öztürk Aktepe, okurlarına kendi yazmış olduğu Aşk Tadında 

Diyet isimli kitabını hediye etti.
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BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimimiz tarafından Kırıkkale’nin en genç yazarı olma niteliğine sahip Sıla 

Ayça Ertunç’a ilçemizde imza günü etkinliği gerçekleştirildi. Ertunç, ilk kitabı olan “En Sevdiklerini En 

Sevdiklerin Alır” kitabını imzaladı.
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BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimimiz tarafından Yenişehir Mahallesi Çankırı Blokları mevkiinde Halk Günü 
organizasyonu düzenlendi. Düzenlenen halk toplantısında Belediye Başkanımız Osman Türkyılmaz, 
vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.
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BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimimiz organizesinde Kırıkkale’de ilk olma özelliğe sahip “Arabalı 

Sinema” etkinliği gerçekleştirdik. Koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde düzenlenen 'Arabalı Sinema' 

etkinliğine katılanlar, dev ekrana yansıtılan filmi, araçlarından inmeden izledi.
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WHATSAPP İHBAR HATTI

Belediyemiz Whatsapp İhbar Hattı (0505 164 46 40) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimine bağlı 
olup halkımıza 7/24 hizmet vermektedir. 

Gelen istek ve talepleri ilgili birim müdürlerine aktararak kesintisiz çözüm sunuyoruz.
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SOSYAL DAYANIŞMA

Belediyemiz sosyal yardımlaşma ve dayanışma ağını güçlendirmek adına sosyal dayanışma 
konseyi kurulmuştur. Belediyemiz vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda dilekçelerini alıp, 
daha sonra dilekçe komisyon tarafından incelenerek gerekli yardımlar yapılmaktadır.
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PROJE DESTEK VE AR-GE BİRİMİ

Yahşihan Belediyesi VEFA ekibi olarak belediyemiz Covid-19 tedbirleri kapsamında 
26/08/2020 ve 25/03/2021 tarihleri arasında Filyasyon ve Pandemi denetimlerinde 
aktif olarak görev almaktadır.

Bu çalışma kapsamında Covid-19 hastalarından kültür alınması, hastaların tedavileri 
için ilaç tedariki ve hasta takibi görevlerinde sağlık çalışanlarına yardımcı olunacaktır.

Filyasyon ekibimiz Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte hafta sonları da dahil 
olmak üzere köylerde ve mahallelerde bu zamana kadar 3180 hasta evine hizmet 
götürülmüştür.

Filyasyon Ekibinde 3 personel ve 1 adet aracımız Yahşihan Kaymakamlığı Vefa 
grubunda 5 adet personel ve 1 adet aracımız görev yapmaktadır.

Ahiler Kalkınma Ajansına 2 adet proje çalışması, TBB’ine 1 adet proje çalışması 
Avrupa Birliği Proje bir adet proje çalışması yapılmış olup il genelinde yapılacak olan 
1 proje üzerinde çalışmalar devam etmektedir.
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GÜÇLÜ YÖNLER

 Cenaze hizmetlerinin ücretsiz olması
 Sosyal medyanın aktif olarak kullanılması
 Yeniliklere açık bir belediye olmak
 Engelli, çocuk ve yaşlı dostu belediyecilik anlayışı
 Bireysel ve toplumsal eğitime önem verilmesi
 Şeffaf bir yönetim anlayışının olması
 Yeşile ve çevreye duyarlı belediye olunması
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ZAYIF YÖNLER
 Güneş enerjisinden yeterli şekilde faydalanılmaması
 Kentin merkezinde belediye ve özel kuruluşlara ait halkın talep

ettiği sayıda sanat merkezi tiyatro ,müze ,kütüphane vb. eksikliği
 Mahallelerde afet ve acil durum birimlerinin olmaması
 Risk durumlarına göre geçici barınma alanlarının olmaması
 Çevre ile ilgili konularda halkın bilinç düzeyindeki yetersizliği
 Kurum içi koordinasyon ve iletişimin eksik olması
 Çalışan idari personel için kariyer planlamasının olmaması
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FIRSATLAR
 Kırıkkale Üniversitesi yerleşke kampüsü ve Yenişehir mahallesinde

yurtların olması
 İlçenin jeopolitik konumundan ötürü 47 ili birbirine bağlaması
 Kırıkkale tıp fakültesi ve diş fakültesinin bulunması
 Organize sanayi sitesi ve yeni sanayi sitesini sınırları içerisinde

barındırması
 İl özel idaresi ve karayolları müdürlüğünün sınırları içerisinde olması
 Yahşihan ana depo komutanlığının sınırlarımız içerisinde olması
 Toprak Mahsulleri Ofisini sınırları içerisinde barındırması
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TEHDİTLER
 Gelirlerin az olması
 Covid -19 salgını nedeniyle imkanların yeterince oluşmaması
 Otopark sorununun bulunması
 Sanayi tesislerine bağlı çevre ve sağlık sorunlarının artması



MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; 

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak 
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek 
üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve 
önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2020 yılı Faaliyet Raporunun “3/A-Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin 
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 02.04.2021       

Hilal KULA

Mali Hizmetler Müdür V.
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için bütçe ile idare bütçesinden harcama birimimize tahsis
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin
olarak uygulandığını bilgilerinize arz ederim.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. 02.04.2021

Osman TÜRKYILMAZ

Yahşihan Belediye Başkanı
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ARZ EDERİM
Osman TÜRKYILMAZ

Yahşihan Belediye Başkanı
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