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İLKELERİMİZ 
HİZMET YÜRÜTÜLMESİNDE İNSANA SAYGI ESASTIR 

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

Şereflikoçhisar’lıların haklarına saygı gösterilmelidir. 

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

Şeffaflık ve hesap verebilirlik önemlidir.

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

Hizmetlerin sunumunda süreklilik ve kararlılık gözetilir.

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

Sosyal İlişkiler 

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

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

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
Şereflikoçhisar Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları
03.07.2005 Tarih ve 25874 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 
sayılı Belediye kanunu ile belirlenen görev ve sorumluluklar ile 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediye kanunun 7., 8., 9., 11., maddelerinde bahse konu görev ve sorumluluklar 
şunlardır;

 Belediyenin görev ve sorumlulukları
                MADDE 14. — Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
                a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent 
bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, 
kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve 
yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet 
ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi 
hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen 
belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
                b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul 
binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, 
gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir 
ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından 
önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım 
ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden 
inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve 
gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt 
dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi 
kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
                Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî 
müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.
               Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu 
ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
                Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle 
sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun 
yöntemler uygulanır.
                Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
                Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri 
götürülebilir.
                4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
                2



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

            h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, 
belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, 
kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî 
hak tesis etmek.
              i) Borç almak, bağış kabul etmek.
        j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili 
mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu 
yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
              k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla 
tasfiyesine karar vermek.
      l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini 
ruhsatlandırmak ve denetlemek.
              m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla 
izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar 
satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri 
alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri 
alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
               n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
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o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer 
işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm 
alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, 
odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler 
ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
              p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma 
araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; 
durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç 
park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların 
belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
      (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların 
ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehirve il merkez belediyeleri dışındaki 
yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
                Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü 
ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresikırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla 
devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde 
ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme 
veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
                İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il 
belediyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi 
ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, 
yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli 
veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere 
ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri 
Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak 
kaydıyla arsa tahsis edebilir.

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

           Belediyeye tanınan muafiyet

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

Belediye Başkanı   Belediye Meclisi  Belediye Encümeni 

   Komisyonlar 

Denetim Komisyonu  İmar ve Şehircilik  Stratejik Plan ve Bütçe  
         Komisyonu                                   Komisyonu 

YÖNETİM ŞEMASI 

   Belediye Başkanı 

Başkan Yardımcısı      Başkan  Yardımcısı 

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

BELEDİYE
BAŞKANI

KOMİSYONLAR

BELEDİYE
MECLİSİ

DENETİM 
KOMİSYONU 

KÜLTÜR TURİZM 
ÇEVRE KOMİSYONU 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK 
KOMİSYONU 

KADIN AİLE GENÇLİK VE 
ENGELLİLER KOMİSYONU 

STRATEJİK PLAN  VE 
BÜTÇE KOMİSYONU 

STRATEJİK PLAN  VE 
BÜTÇE KOMİSYONU 

BELEDİYE
ENCÜMENİ

ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
BELEDİYE ORGANLARI

BELEDİYE
BAŞKANI

BAŞKAN 
YARDIMCISI

BAŞKAN 
YARDIMCISI

BAŞKAN 
YARDIMCISI

ZABITA 
MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

HALKLA İLİŞKİLER 
MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL 
İLİŞKİLER 

MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
YÖNETİM ŞEMASI
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KADIN AİLE VE GENÇLİK SPOR 
İLE SOSYAL ETKİNLİK VE 
ENGELLİLER KOMİSYONU

TARIM HAYVANCILIK 
SANAYİ VE TİCARET 

KOMİSYONU



 

TEŞKİLAT YAPISI 

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

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

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

YÖNETİM ANLAYIŞI 

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

Sosyal Sorumluluğa İlişkin Politikalar

Ekonomik İşlemlere Yönelik  Politikalar

7



                                                

YAZI İŞLERİ  

  MÜDÜRLÜĞÜ



YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 
*Kurumun diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmalarını takip etmek, 
*Cevabi yazıları kurum adına hazırlayarak ilgili makamlara göndermek,
*Başkanlık düzeyinde vekalet ve görevlendirme işlemlerini yürütmek,
*Kurum adına evlendirme, posta ve dağıtım işlerini yürütmek,
*Bilgi Edinme,CİMER, vs.kapsamda işlemleri takip etmek
*Kuruma gelen evrakları kabul etmek, gerekli tarama, kayıt ve tasnif işlemlerinden 
sonra ilgili birimlere teslim etmek,
*Belediye karar organlarının sekreterya işlerini yürütmek, 
*Karar organlarının (meclis- encümen) toplantı gündemlerini hazırlamak, toplantılarla 
ilgili duyuru ve tebligatları zamanında yapmak,
 Karar organlarının düzenli toplanması için gerekli tedbirleri almak, 
*Birimlerden gelen dosya ve tekliflerin tasnifleri yapılarak ilgili karar organının 
gündemine almak. 
*Alınan   kararları usulüne uygun yazmak, imza ve diğer işlemlerinin takipleri yapılarak 
uygulanması için ilgili birimlere teslim etmek,
*Karar organlarınca (meclis-encümen) alınan kararları arşivlemek, 
*Karar organları üyelerinin puantaj ve özlük işlemlerini takip etmek, 
*Başkanlık makamınca verilecek diğer görevlerden oluşmaktadır.

YAZI İŞLERİ SERVİSİ 

*Yazı İşleri Servisi; Müdürlük görev ve çalışma yönetmeliği ile başkanlığımızdan gelen 
emir ve talimatlar doğrultusunda faaliyetlerin yürütüldüğü servistir.
 *Faaliyet dönemi içerisinde müdürlük yazışmaları düzenli olarak yapılmış, ilgili kanun, 
yönetmelik, yönerge, genelge ve tebligat gibi mevzuatların gereği yerine getirilmiştir. 
* Kurum içi ve kurum dışı gelen evraklara gerekli işlemler yapılarak takip edilmiştir. 
* Nikah salonu tahsisi, hizmetlerin yazışma ve takipleri yapılmıştır. 
* Bilgi Edinme,CİMER,  vs.kapsamda gelen evraklara gerekli işlem yapılarak takip 
edilmiştir. 
 .Müdürlüğümüze gelen belgeler tüm taranarak arşivlenmiştir.

Yukarıda; bahse konu iş ve işlemlerin tamamını 1 Adet Müdür  Vekili ve 3 Adet Memur 
eliyle yürütülmektedir. 
Yazı İşleri Servisi; Müdürlük görev ve çalışma yönetmeliği ile başkanlığımızdan gelen 
emir ve talimatlar doğrultusunda faaliyetlerin yürütüldüğü servistir. 
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PERSONEL ÖZLÜK İŞ VE İŞLEMLERİ 

*Belediye bünyesinde çalışmakta olan 4857 sayılı iş kanununa tabi çalışan işçilerin 
ve 657 sayılı Devlet memurları kanununa tabi çalışan memurlar ile kadro karşılığı 
sözleşmeli çalışan personellerin  özlük dosyalarını düzenlenmek,
* Kademe ve derecelerini düzeltmek, intibakını yaparak mali haklarının yerine 
getirilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bilgi vermek ,
*Personelin yıllık izinlerini düzenlemek,
*Emekliliği gelen personelin hizmet belgesini düzenleyerek emeklilik işlemleri için 
Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermek.

BELEDİYE MECLİSİ 

* Bu faaliyet döneminde Belediye Meclisimiz 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ve 5393 
sayılı Belediye Kanununa göre görevlerini yürütmektedir. 
* Birimlerden gelen başkanlık havaleli teklif dosyaları eksiklikleri giderilerek meclis 
gündemleri hazırlanmıştır. 
* Meclis toplantı ve gündemleri yasal süresinde ilan,duyuru ve tebligatları yapılmıştır. 
* Belediye Meclisi  toplantılarında alınan tüm kararlar ve toplantı birleşimlerine ait 
konuşmalar yazılı tutanak haline getirilerek onay işleminden sonra arşivlenmektedir. 
* Toplantıda alınan kararlar usulüne uygun yazılıp takipleri yapılmış, uygulanmak 
üzere ilgili müdürlük ve ilçe Kaymakamlığına gönderilmiştir. İmar ve bütçe konularını 
içeren meclis kararları ise; onanmak üzere ABB’ye gönderilerek takipleri yapılmaktadır. 
*Meclis komisyonlarının süresinde toplanması sağlanarak ilgili komisyon raporları 
hazırlanmaktadır. 
* Meclis ve komisyon toplantıları huzur haklarına hazırlanarak takipleri yapılmıştır.
* Meclisten komisyonlara havale edilen teklif dosyalarının takipleri yapılarak, 
komisyonca alınan kararların komisyon raporları yazım, kayıt,çoğaltma ve siyasi parti 
gruplarına dağıtım işleri düzenli olarak yapılmıştır. 
*Meclis Komisyonları her meclis döneminde yeteri kadar toplanmış, bu toplantılarda 
alınan tüm kararların raporları yazılarak meclise sunulmuştur.

Belediye Meclis toplantılarında toplam  179 adet Meclis kararı alınmıştır. 
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BELEDİYE  ENCÜMENİ 

* Bu faaliyet döneminde Belediye Encümenimiz 5393 sayılı Belediye Kanun kapsamına 
da görevlerini aralıksız yürütebilmesi için gerekli tedbirler alınarak her hangi bir aksaklık 
ve problem oluşturmadan toplantılar yapılıp gerekli kararlar alınması sağlanmıştır. 
* Her toplantı öncesi birimlerden gelen başkanlık havaleli konu ve dosyalar eksiklikleri 
giderilerek encümen gündemleri oluşturulmuştur. 
* Encümenimiz yıl içerisinde her hafta enaz bir gün olmak üzere ayda enaz dört kez 
toplanarak gündemdeki dosya görüşülüp karara bağlanmıştır. 
* Encümen toplantıları üye tam sayısı ile yapılarak, 2886 sayılı DİK uyarınca encümence 
yapılan ihale kararları dahil tüm kararlar oybirliği ile alınmıştır. 
* Görüşülerek karara bağlanan konu ve dosyalara ait kararlar usulüne uygun yazılarak 
encümen başkanı ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanması sağlanmış, 
takipleri yapılarak uygulanmak üzere ilgili müdürlüğe gönderilmiştir.
347 Adet Encümen kararı alındığı ve İlgili birimlere gönderilmiştir. 

GENEL EVRAK 

 *Kurumun gelen ve giden evrak akışının sağlandığı ve takiplerinin düzenli bir şekilde 
yapılmıştır.
*Vatandaşlardan veya kamu kurum ve kuruluşlarından kuruma gelen her türlü dilekçe 
ve resmi evraklar ilgili mevzuat hükümleri gereği incelenerek kayıt tasnif ve tarama 
işlemlerinden sonra ilgili birimlere yönlendirilmesi yapılmıştır. 
*Kurye, posta ve KEP hizmetleri kapsamında kurum dışına gidecek evraklar usulüne 
uygun işlemlerden geçirilerek ilgili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmiştir. 
*Bu faaliyet döneminde genel evrak hizmetlerinde herhangi bir problem yaşanmamıştır. 

01.01.2021 – 31.12.2021   Tarihleri arasında Kurumumuza E-Belediye Sisteminde 
Toplam Gelen Evrak Sayısı  5874, Giden Evrak Sayısı 4457, Elektronik Ortamda (KEP 
ile) Gelen Evrak Sayısı 1148, (KEP ile) Giden Evrak Sayısı 992 olarak gerçekleşmiştir.
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EVLENDİRME MEMURLUĞU

* Evlendirme Memurluğumuz; Türk Medeni Kanunu, diğer ilgili kanun ve mevzuatın 
verdiği yetkiye dayanarak, belediye başkanlığımız adına görev ve yetkilendirilen 
evlendirme memurlarımız tarafından evlendirme işlemleri yürütülmektedir.
* Müdürlüğümüze bağlı olarak görev yapan evlendirme memurluğumuzca; kurum 
adına evlilik akitlerinin ve evlilikle ilgili diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi sağlanmış, 
evlenecek çiftlerin nikâhları verilen gün ve saatte kıyılmıştır. 
* Bu faaliyet döneminde talep eden evlenecek çiftlere izin belgesi düzenlenmiştir. 
* Evlenecek çiftlerden izin belgeli gelenler ile yabancı uyruklu müracaatlara gerekli 
kolaylık sağlanarak nikah işlemleri yapılmıştır.  
* Nikah iptal talepleri değerlendirilerek kurumca alınan ödemelerin Mali Hizmetler 
Müdürlüğünce  iade edilmesi sağlanmıştır. 
*Mernis bildirimleri İlçe Nüfus Müdürlüğüne düzenli olarak gönderilmiştir. 
*Yıl içerisinde evlendirme hizmetlerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır.

Nikahı Kıyılan Toplam Çift Sayısı : 214, İzin Belgesi Verilen Toplam Çift Sayısı : 2, 
Yabancı Uyruklu Nikahı Kıyılan Toplam Çift Sayısı : 28, Nikahı İptal Edilen Toplam 
Çift Sayısı : 2 

MÜDÜRLÜK HEDEFLERİMİZ

 *Müdürlüğümüz görev ve çalışma yönetmeliği ile iş süreçlerine bağlı kalınarak 
görevlerimizin yürütülmesine devam edilecektir. 
*Kurumsal yazışmalar ve raporların zamanında hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara 
gönderilmesine devam edilecektir. 
*Belediye meclis ve encümenine gelen teklif dosyalarının ilk toplantıda gündeme 
alınması, kararların yazılması ve gerekli takiplerinin yapılmasına devam edilecektir. 
*Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen evrakların kayıt, tarama ve ilgili birimlere 
dağıtım hizmetlerine devam edilecektir. 
   Kurumsal evrak ve dağıtım hizmetlerinin düzenli yürütülmesine devam edilecektir. 
* Nikah İşlemlerinin düzenli şekilde belirlenen gün ve saatte yapılmasına ve mernis 
bildirimlerinin tescil edilmesi zamanında yapılmasına devam edilecektir. 
*Başkanlığımızca verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesine devam edilecektir. 
*Müdürlük iş ve işlemlerinde herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden maksimum 
düzeyde yürütülmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 
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MALİ HİZMETLER 
  MÜDÜRLÜĞÜ



                                                

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN PERSONEL YAPISI  :
1 Adet Müdür,

Faaliyet alanları belirli 4 Adet Şeflik 9 Adet Memur 3 İşçi ile hizmet vermektedir.

Mali Hizmetler Müdürü: Erdoğan MUTLU

 
         5393 Belediye Kanunu ve 5018 Kamu Mali Kontrol Yönetimi kanunları gereği Mali 
Hizmetler Müdürlüğünce;
 a.İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini hazırlamak ve 
idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 b.Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı 
harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili 
birimlere aktarılmasını sağlamak,
 c.Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri 
toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,
 d.İlgili mevzuatlar çerçevesinde idarenin tüm gelirlerini tahakkuk ettirmek, 
gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
 e.İdarenin muhasebe kayıtlarının, ödeme emri belgesi ve muhasebe işlem 
fişleri eki belgelerle mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliği ile mahalli idareler 
harcama belgeleri yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tutmak,
 f.İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara 
ilişkin icmal cetvellerini kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlemek,
 g.Mali konularla ilgili yürürlükteki mevzuatın uygulanması konusunda üst 
yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 h.Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve üst 
yöneticiye sunmak,
 i.Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.        
 j.Diğer tüm Müdürlükler nezdinde Belediyenin nakit durumu da göz önünde 
bulundurularak ödeneklerin etkili ve verimli bir şekilde kullanımının sağlamak. 
 k.İç ve dış denetimlerde istenen bilgi ve belgeleri hazır halde bulundurmak.    
        
 Mali Hizmetler Müdürlüğünce teknolojik gelişmelerde dikkate alınarak 
mümkün olduğunca hızlı ve verimli bir şekilde, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde 
Belediye hizmetleri bağlı birimlerin de desteğiyle sağlamaktadır.
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MALİ HİZMETLER BİRİM ŞEFLİĞİ:
1-Muhasebe Sorumlusu:  Turgay KOÇYİĞİT
2-Muhasebe Sorumlusu:   Nevzat YILDIRIM
3-Muhasebe Sorumlusu:   Kurtuluş ÇEVİK
Şefliğimizce Yapılan İşlemler: Mali Hizmetler Müdürlüğünce yapılması gereken iş ve 
işlemlerin yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapılması sağlamak ,
a)Bütçe Hazırlamak,

b)Personel maaşlarını hazırlayıp ilgili hesaplara kayıt yapmak,

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

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

e) Belediyemiz Gelirlerini kayıt yaparak muhasebeleştirmek,

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

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

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

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

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

Mali Hizmetler Müdürlüğü’müze 2021 mali yılı bütçesinde ayrılan ödenek toplamı ve 
harcamalar
         Bütçe   Harcama 

TOPLAM                                 : 4.318.900,00  1.006.719,95 TL  gerçekleşmiştir.
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EMLAK ŞEFLİĞİ

1319 sayılı Emlak vergisi kanunu 1.ve 12. maddeleri gereğince Türkiye sınırları 
içerisinde bulunan binalar, bina vergisine arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine göre 
arazi vergisine tabidir.
              Bina vergisinin oranı meskenlerde binde 2, diğer binalarda binde 4, Arazi vergi 
oranı binde 2, arsa vergi oranı binde 6 ‘dır.
              Emlak beyanı, Emlak’ın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye verilir.
              a) Arsa ve araziler için, 213 sayılı vergi usul kanunun asgari ölçüde birim değer 
tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarında arsalar için her mahalle ve 
cadde, sokak değer bakımından farklı olanlar ile ilgili valilik komisyonlarınca il veya 
ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) itibariyle takdir olunan birim değerine göre;
              b) Binalar için, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan 
edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile (a) bendinde belirtilen esaslara 
göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31. madde uyarınca hazırlanmış 
bulunan tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle, hesaplanan bedeldir.
              Mesken olarak kullanılan bina veya apartman dairelerinin 50.000 liradan az 
olmamak üzere yeni yapılarda vergi değerinin ¼’ ü, inşaların sona erdiği yılı takip eden 
bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.
              Emlak vergisi beyana esas olup resen tahakkuk‘ da yapılır. Kişi tapu kaydı ile 
ilgili belediye’ ye iktisap tarihi itibariyle Beyan’da bulunur. Süresi içerisinde beyanda 
bulunmayan mükellefler 2. derece usulsüzlük ile diğer yıllar her yılın emlak vergisi 
oranında vergi zıyaı cezası ile yürürlükte gecikme zammı cezaları ayrı ayrı hesaplanır.
             Satışı yapılacak taşınmazların tapu Müdürlüğü’ne satış rayiç vergi değeri 
verilmeden önce mükellefin aynında doğan emlak vergi borç ilişiği kesilerek, borç ilişiği 
yoktur belgesi tanzim edilmektedir.
            Diğer yandan ölüm halindeki mükelleflerinde vergi dairesine ibraz edilen 
emlak beyanlarında kişilerin borç ilişiği kesilerek vergi dairesi içinde evrak tanzim 
edilmektedir.
            7326 sayılı yapılandırma kanunu ile ilğili mükelleflerin Emlak vergileri peşin ve 
taksitlendirme işlemi yapılmıştır.

Emlak Şefliği

Bina Vergisi
2.660.354,61 TL

2021 EMLAK VERGİSİ TAHAKKUKLARI

571.270,50 TL 623.361,84 TL 3.854.986,95 TL
Arsa Arazi TOPLAM
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TAHAKKUK ŞEFLİĞİ 

2464 Belediye Gelirler Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununa göre Çevre Temizlik 
Vergisi, İlan Reklâm Vergisi, Kira Geliri, Para Cezası, Eğlence Vergisi, Mera Geliri, 
Maden Payı ve Minibüs Hat Ücreti(Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler) olmak 
üzere gelirlerin tahakkuk işlemleri servisimizce gerçekleştirilmektedir. Gelirlerimizin 
tahakkuk miktarı ve yıllık artış oranları Maliye Bakanlığı, Belediye Meclisi ve Belediye 
Encümenince belirlenmekte olup, 2021 yılı tahakkuk miktarları aşağıdaki gibidir. 

TAHSİLAT ŞEFLİĞİ 

2464 Sayılı Belediye Gelirler kanunun ilgili maddeleri gereğince vergi gelirleri, 
Sözleşmeli alacaklar, İşgaliye harçları,  Posta Çekleri, tahsilatlarının yapılmasını birlikte 
yürütmekte olup, ayrıca 6183 sayılı amme alacakları tahsil usulü hakkındaki kanun 
gereğince ödenmeyen ve Belediyemizce alınması haiz olan icra takipli alacakların 
tahsilatlarının yapılması ile sözleşmeli alacaklarda icra takiplerinin yapılabilmesi için 
gerekli alt evrakların tahakkuk Şefliğinden temininin sağlanması neticesinde Belediye 
Avukatına gönderilmesi ve Avukat aracılığı ile icra takiplerinin yapılmasına olanak 
sağlanması ayrıca  taksitlendirilmiş borçların tahsilatının yapılması, Pazar yerlerinin 
İşgal harçlarının alınması tahsilat birimimizce tahsil edilmektedir.

Tahsilat Şefliğince tahsili yapılan gelirler
İlan Reklam 

Vergisi

Diğer 
Tahsilatlar GENEL TOPLAM 

Emlak 
Vergisi

Çevre Temizlik 
Vergisi

Kira
Geliri

91.436,16  TL

1.971.835,60  TL 6.613.209,99  TL

3.666.693,50 TL 211.534,96 TL 671.709,77 TL

Tahakkuk  Şefliği
Çevre Temizlik 

Vergisi

Minibüs Hat 
Ücreti

İlan Reklam 
Vergisi

Mera
Geliri

Kira 
Geliri

Maden 
Payı 2020 Yılı

Para
Cezaları

371.614,10  TL

72.324,00 TL

90.749,49 TL

989.047,33 TL

1.387.500,84 TL

387.064,65 TL 2.029,00 TL
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Veriler bütçe ile harcamalar yıl içinde artan maliyetler nedeni ile farklılık arz 
etmektedir.

2021 YILI BELEDİYEMİZ BİRİMLERİNİN  BÜTÇEDE
 AYRILAN ÖDENEKLERİ VE YAPILAN HARCAMA 

DAĞILIMLARI 

Bütçe

47.000.000,00  TLTOPLAM

Harcama

46.987.765,67  TL

Özel Kalem Müdürlüğü                : 516.500,00  TL             531.971,92 TL

İmar İşleri Müdürlüğü                  :  1.641.250,00 TL              2.918.337,95 TL

Yazı İşleri Müdürlüğü                   : 359.150,00  TL                     497.461,05 TL

Fen İşleri Müdürlüğü                   : 34.604.900,00  TL                     32.109.659,23 TL

Mali Hizmetler Müdürlüğü           : 4.318.900,00 TL      1.006.719,95 TL

Park ve Bahçeler Müdürlüğü      : 143.000,00 TL                          197.577,83 TL

Zabıta Müdürlüğü                        : 1.064.800,00  TL             1.391.735,98 TL

İşletme Müdürlüğü                      : 744.150,00  TL                           23.000,00 TL

Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü      : 147.400,00  TL                  197.577,83 TL

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü : 554.950,00 TL            1.144.373,85  TL 

Muhtarlık İşleriMüdürlüğü           : 590.000,00 TL            0,00 TL 
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46.831.961,46     TL

46.831.961,46 TL

TOPLAM

TOPLAM GELİR

2021 YILI BÜTÇE FAALİYETLERİ
GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN

TAHSİLAT MİKTARI 

Bütçede Öngörülen Gelir     47.000.000,00 TL

Gerçekleşen Gelir                  46.831.961,46   TL

Gerçekleşme Oranı           % 99,64

 VERGİ GELİRLERİ                                                    :  7.741.304,06  TL

DİĞER GELİRLER                                                       :   29.250.651,91  TL

Vergi ve Diğer Belediye Gelirler       : 18.903.082,20 TL

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET  GELİRLERİ                  :  2.177.611,48  TL

SERMAYE GELİRLERİ                                             :     3.711.847,62     TL 

Merkezi İdareden alınan Paylar         : 27.928.879,26 TL

ALINAN BAĞIŞLAR VE YARDIMLAR İLE  
ÖZEL GELİRLER                                                           :  3.950.546,39 TL
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46.987.765,67 TLTOPLAM

2021 YILI BÜTÇE FAALİYETLERİ
GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN

Bütçede Öngörülen Gider   47.000.000,00 TL

Gerçekleşen Gider               46.987.765,67 TL

Gerçekleşme Oranı           % 99,97

Personel Giderleri                           :  11.168.545,06 TL

Cari Transferler                              : 527.885,50  TL

Mal ve Hizmet Alım Giderleri        : 19.315.998,63  TL

GELİR:  46.831.961,46  – GİDER 46.987.765,67    =  155.804,21 TL  
                  GELİR GİDER FARK   : 155.804,21 TL

Sosyal Güvenlik Kurumları            :  2.090.439,69 TL

Sermaye Giderleri                         : 13.884.896,79 TL

Sermaye Transferleri                    :                      0 TL

Faiz Giderleri                                 :  0 TL
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31.12.2021 TARİHİ İTİBARİYLE
BELEDİYE BORÇLARIMIZ 

Kurum Adı

TOPLAM 8.815.250,06 TL

Toplam Borç 

SGK             1.191.802,59 TL             

  DEVROLAN BELDİYE SSK
 YAPILANDIRMA BORÇLARI  

VERGİ DAİRESİ               440.760,00 TL           

AJANS KATKI PAYI        130.000,00 TL            

İLLER BANKASI 
KREDİLERİ                      

GENEL AYDINLATMA 
GİDERİ                                     

 178.411,00 TL           

4.069,00 TL           

789.912,16 TL           

4.492.388,81 TL           

1.587.916,50 TL           BÜTÇE EMANETİ
BORÇLAR                      

BELEDİYELER 
BİRLİĞİ      
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK 
  MÜDÜRLÜĞÜ



İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ     : 

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak yerleşim yerlerinin düzenli olarak 
kontrol altında tutmak, yapıların düzen ve intizamlı şekilde yapılması için gerekli olan 
imar planını hazırlamak, hazırlanan imar planı doğrultusunda yapılaşma ve sosyal 
donatıların yapılmasını kontrol ve takip etmekle görevli birimimizdir.

            İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2021 yılı içerisinde yapmış olduğu 
çalışmalarımız;
          
2021 yılı içerisinde Şereflikoçhisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü merkez 17 
mahalle ve 47 kırsal mahalle alanında imar planlarına uygun olarak inşaat faaliyetlerini 
gerçekleştirmiş imar planı olmayan alanlarda ise Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği 
gereğince yapılaşma faaliyetlerini ruhsatlandırma ve takibini yapmıştır.

2021 yılı içerisinde 127 Adet Yeni yapı ruhsatı

2021 Yılı içerisinde 70 Adet Yapı Kullanma izin Belgesi Düzenlenmiştir.

2021 yılı içerisinde 2 Adet İmar Planı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından 
onaylanarak geçmiştir. 72 Adet İmar Komisyon Raporu hazırlanmış olup meclise 
sunulmuştur.

2021 yılı içerisinde Şereflikoçhisar ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde Nazım ve 
Uygulama İmar Planı çalışmalarında kullanılmak üzere kurum görüşleri toplanmıştır.

2021 yılı içerisinde 30 adet Kurum Görüşü ( Tad Portal ) yazılmıştır.

2021 yılı içerisinde 10 adet kaçak yapı tespit edilmiştir ve ruhsatlandırılmıştır.

2021 yılı içerisinde 167 adet tevhid ( birleştirme),ifraz (bölme),yola terk,ihdas, hisseli 
arsa satışı, tapu devri ve ipotek şerh’i ile ilgili encümen kararı uygulaması yapılmıştır.

2021 yılı içerisinde 2.918.337,95 TL ödenek ayrılmış, bu ödeneğin 1.641.250,00 TL’si 
harcanmıştır.
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FEN İŞLERİ 
  MÜDÜRLÜĞÜ



FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

             Belediyemiz yapmış olduğu hizmetlerin büyük bir bölümü Fen İşleri Müdürlüğümüz 
tarafından yapılmaktadır. Buna bağlı olarak Belediyemiz bütçesinin çoğunluğu 
müdürlüğümüze aktarılmaktadır. Bu bütçeye bağlı olarak yapılan harcamalarda 
direkt olarak halka yansımaktadır.                  Bu hizmetleri kısaca özetlersek Temizlik 
Hizmetleri, Yol, İnşaat, Çevre düzenlemesi, Park ve Bahçe düzenlemeleri gibi örnekleri 
çoğaltabiliriz.

            Fen İşleri Müdürlüğümüz aşağıda maddeler halinde sunulan faaliyetleri 2021 yılı 
içerisinde tamamlamıştır.

1-İhale Yapılması: Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü 2021 yılı içerisinde 4734 sayılı 
KİK.      (Kamu İhale Kurumuna ) göre;
a- Akaryakıt alım işi
b- Tuz gölü Rekreasyon Alanı Çevre Düzenleme Yapım İşi tamamlanmıştır.
c- Emek mahallesi Şehit Özdemir Parkına bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.
d- 30.000 m² Kilitli Parke Taşı Döşenmesi işinin ihalesi yapılmış olup ilçemiz 
geneline 30.000 m2 kilit taş döşeme işi yapıldı.
e- Yeni Sanayi sitesi içerisinde Canlı Hayvan Pazarının teslimi yapılmış olup 
halkımızın kullanımına sunulmuştur.
f- Çöp konteyneri yıkama aracı ve üst yapısının ihalesi yapılarak kullanıma 
başlandı.

2- Temizlik Hizmetleri: Temizlik hizmetlerinin düzenli ve verimli şekilde 
yürütülebilmesi için 5 adet Vakumlu Sıkıştırmalı çöp kamyonları ile iki vardiya şeklinde 
tüm mahallelerde temizlik yapılmaktadır. 1.250 adet Varil ve 500 adet çöp konteyneri 
temin edilmiştir. 
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3-  Mehmet Aktaş Parkı: İlçemiz Halkının rahatça dinlenmelerini yapmak ve hoşça 
vakitlerini geçirmeleri için aydınlatma ve sulama sistemi ile sulaması yapılmaktadır. 

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

      5-  Arızalanan Araçların Bakım ve Tamiri: Belediyemize ait yaklaşık 37 adet faal 
araç bulunmaktadır. Belediyemiz hizmetlerini bu araçlarla yapmaktadır. Bu araçların 
bakım, onarım ve tamir hizmetleri Belediyemiz şantiyesinde yapılmaktadır. İlçemiz 
yollarının asfaltlamasında kullanılan 1 adat 3 tonluk asfalt sıkıştırma silindiri, 1 adet 
cenaze nakil ve Çöp konteynır yıkama amacı ile kullanılacak kamyon ve üst ekipmanı 
alınmıştır.

6- Park Yapımı: Mevcut parkların bakımı ve Güneş tepe Sosyal tesisinin peyzajına 
ilaveten 80 metre tül istinat duvarı ile birlikte dolgusu yapılarak beton saha ve cim ekimi 
ile birlikte toplamda 1800 m2 alan eklenerek peyzajı tamamlanmıştır.

7- Mahallelerimize Yapılan Hizmetler :
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AKTAŞ MAHALLESİ

Mahalle Camisinin avlusu 300 m 2 kilitli taş 
döşenmiştir. Mahalle muhtarlığı binasının 
tadilatı yapılmıştır.

AKİN MAHALLESİ

Mezarlık alanı genişletme işlemi yapıldı.



ACIKUYU MAHALLESİ

Mahalle içi yolların kumlaması , serimi ve 
sıkıştırması yapılmıştır. Mahalle konağının 
etrafı tel çit ile çevrilmiştir. 

ACIÖZ MAHALLESİ

İmam evi yapılmıştır. Mahalle halkının 
ulaşımında rahat etmesi için mahalle arası 
yolların  çakıllaması yapılmıştır. Ser gâh 
alanı üzerinde yağmur suyu geçişi ve tarım 
alanı yolu yapılarak vatandaşın hizmetine 
sunulmuştur. Mezarlık alanının etrafı tel çit 
örgüyle çevrilmiştir.

Dış mahallelerimiz arasında yer alan 
Acıkuyu mahallesinde Fen İşleri 

Müdürlüğümüz tarafından yol tesviye 
çalışmaları tamamlandı. 

AKİN MAHALLESİNDE TEHLİKE ARZ EDEN HARABE YAPILAR YIKILDI

Akin mahallesinde 
tehlike arz eden 
yapılar alınan 
güvenlik önlemleri 
eşliğinde Fen İşleri 
Müdürlüğümüz 
tarafından yıkıldı. 

ACIÖZ MAHALLESİNDE İMAM EVİ ÇALIŞMASINI TAMAMLADIK

Acıöz mahallesinde 
Belediye Başkanlığımız 
tarafından imam evi 
projesi hayata geçirilerek 
çalışmalarımızı 
tamamladık. 
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BÜYÜKKIŞLA MAHALLESİ

Yol bakım ve onarım çalışmaları 
kapsamında Büyükkışla mahallesinde yol 
malzeme serimi ve tesviye çalışmalarımızı 

tamamladık.

BÜYÜKDAMLACIK MAHALLESİ

Mahalle içerisindeki tehlike arz eden yapılar 
muvafakat alınarak yıkımı ve hafriyatı 
alınmıştır. Mahalle içi yolların yol temel 
malzemesi ile  güçlendirmesi yapılmıştır.

BAĞOBASI MAHALLESİ

Köy İçi yollara yol çakıllama ve tasfiye işlemi 
yapılmıştır

BALTALI MAHALLESİ

Mahalle içerindeki ve mahalle mezarlığının 
yolları dere kumu ile sıkıştırma işlemi 
yapılmıştır.

28



ÇAVUŞKÖY MAHALLESİ

Mezarlık içerisine bay ve bayan tuvaleti, 
abdest alma yeri yapılmıştır. 400 m2 
alan kilitli taş döşenerek 4 adet kamelya 
yapılmıştır. Mahalle içi yollara 0,25 malzeme 
dökülerek sıkıştırılmıştır.

ÇALÖREN MAHALLESİ

Şiddetli sağanak yağış sonrası zarar 
gören noktalarda çalışmalar yapılmıştır. 
Mahalleye ait yollar 0,25 lik çakılama 
ile temel malzemesi yapılmıştır. Engelli 
vatandaşımızın isteği üzerine oyun gurubu 
belediyemizce konulmuştur.

CINGIL MAHALLESİ

Yol yapım, onarım ve bakım çalışmaları 
yapılmıştır. Cami avlusu ve mezarlık bağlantı 
yoluna kilitli parke taşı ve bordür çalışması 
yapılmıştır. 

Yeni yılın ilk ayında Fen 
İşleri Müdürlüğümüzce 

Cıngıl mahallemizde 
kilitli parke taşı ve bordür 
uygulama çalışmalarımız 

gerçekleştirilmiştir. 
Sürdürülen 

çalışmalarımızda cami 
avlusu mezarlık bağlantı 
yolunda çalışmalarımız 

tamamlanmıştır.  

CINGIL’DA PARKE TAŞI UYGULAMASI
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DEVEKOVAN MAHALLESİ

Mahallemizin tüm yolları dere kumu ve 
belediyemize ait taş ocağından bay pas 
serimi yapılarak üzerine 0,25 malzeme 
serimi yapılarak asfalt atamaya hazır hale 
getirilmiştir. 1 adet park yapılarak, parka 
sulama ve ışıklandırma sistemi yapılmıştır.

ELEY MAHALLESİ

Mezarlık çevresinde düzenleme ve tasfiye 
çalışmaları yapılmıştır

DOĞANKAYA MAHALLESİ

Doğankaya mahallesinde ekiplerimiz 
tarafından 5 km uzunluğunda su hattı 
çalışması yapılmıştır

Devekovan 
Mahallesinde yeni 
tarım arazi yolları 

açarak üreticilerimizin 
mağduriyetlerini 

giderdik. 



FADILLI MAHALLESİ

Çakıl serimi ve tasfiye çalışmaları 
yapılmıştır. Engelli vatandaşların rahat 
hareket edebilmeleri için yaklaşık 2500 m2 
alan kilitli taş döşenmiştir. 

GEÇİTLİ MAHALLESİ

Geçitli mahallesinde yol çalışmaları 
kapsamında arazi yol açımı ve tesviye 

çalışmalarımızı  tamamladık.

GÜLHÜYÜK MAHALLESİ

Sel afetinin ardından zarar gören mevsimlik 
tarım işçilerine çadır yardımı yapılmıştır. 

Mahalle içerisinde afetten dolayı zarar gören 
vatandaşların ihtiyaçları karşılanmıştır. Köy 

konağı çevre düzenleme ve bordür çalışması 
yapılmıştır. Yol malzemesi serimi ve tasfiye 

işlemi gerçekleştirildi.

ELEY MAHALLESİNDE ÇEVRE DÜZENLEMESİNİ TAMAMLADIK
Eley mahallesinde çevre 

ve görüntü kirliliğine 
neden olan hafriyat ve 

birikintiler ekiplerimiz 
tarafından alınarak çevre 
düzeneleme çalışmalarını 

tamamladık. 
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GÜLHÜYÜK MAHALLESİNDE SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALARIMIZDAN

HAMZALI MAHALLESİ

Mezarlık içine bay bayan tuvalet ve abdest 
alma yeri yapılmıştır. Mezarlık içine 400 
m2 kilit taş çalışması ile 4 adet kamelya 
konulmuştur.

HAYDARLI MAHALLESİ

Vatandaşın talebi üzerine evine ulaşım 
sağlayabilmesi için yol açma çalışmaları 
yapılmıştır.

KACARLI MAHALLESİ

Mahalleye ait yollar açılarak temel malzemesi  
ve 0,25 malzeme ile sıkıştırma yapılmıştır. 
Mahalle içerisindeki ağaçların sulama ve 
budama işleri yapılmıştır
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KARABÜK MAHALLESİ

Mezarlık içerisine Cenaze namazı kılmak 
için yaklaşık 400 kişilik Çelik konstrüksiyon 
üzerine Trapez saç ile Cenaze namazı kılma 
alanı yapımı tamamlanmıştır.

KARANDERE MAHALLESİ

Mahalle içi yollar, belediyemize ait taş 
ocağından çekilen yol temel malzeme ile 
güçlendirme yapılmıştır. Köy mezarlığına 
kilit taş ve bordür çalışması yapıldı. Köy 
konağı etrafına tel çit örgü çekilmiştir. 
Mevcuttaki imam evinin tadilatı yapılmıştır.

Karandere mahallesinde yol çalışmaları 
kapsamında tarım yolu açma ve 

tesviye çalışmalarımızı tamamlayarak 
çiftçilerimizin hizmetine sunduk. 

KADINCIK MAHALLESİ

Mahalle içi yollar dere kumu serilerek 
sıkıştırması yapılmıştır. Mevcutta bulunan 
imam evinin tadilatı yapılmıştır.

KADIOBASI MAHALLESİ

Üzengilik mahallesinde bulunan kum 
ocağından yol malzemesi ile serimi yapılarak 
sıkıştırılmıştır.
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ODUNBOĞAZI MAHALLESİ

Mahalle içi yollar dere kumu serilerek 
sıkıştırması yapılmıştır. 
Arazi yolunda açma ve tasfiye işlemleri 
yapıldı.

PALAZOBASI MAHALLESİ

Köy konağı önünde 400 kişilik Çelik 
konstrüksiyon üzerine trapez sacdan 
cenaze namazı kılma alanı yapılmıştır. Bir 
adet çocuk oyun gurubu ile fitness aletleri 
konulmuştur. Mahalleye ait mezarlık alanı 
beton direkli tel ile çevrilmiştir. Mahalle içi 
yollar 0,15 çakıl ile çıkılanmıştır. 

SADIKLI MAHALLESİ

Sadıklı mahallaesi cami etrafına 
avlu duvar çalışması tamamlanarak, 
mahallede yol malzeme serimi ve tesviye 
çalışmaları tamamlandı.
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ŞEKER MAHALLESİ

Mahalle konağına ilaveten  400 m2 alana 
taziye ve toplantı salonu yapılarak hizmete 
açılmıştır.

ŞEYHLİ MAHALLESİ

Mahalle halkının kullanacağı köy konağı 
yapılarak etrafına kilitli parke taşı çalışması 
yapıldı. 

ÜZENGİLİK MAHALLESİ

Mahalle içerisinde bulunan yollara 
7500 m2 kilit taş döşeme işi yapılmıştır. 
Yol malzeme serim ve tesviyeçalışmaları 
tamamlanmıştır. 
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YAZISÖĞÜT MAHALLESİ

Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından 
yol yapım bakım ve onarım çalışmaları 
kapsamında Yazısöğüt mahallesinde arazi 
yolu açma ve tasfiye işlemleri yapıldı.

YEŞİLYURT MAHALLESİ

Keçi deresi mevkiinde boru açma ve 
tıkanıklık giderme çalışmaları yapılmıştır. 
Yeşilyurt mahallesinde imam evi projesine 
Belediye olarak destek vererek çalışmaların 
tamamlanmasını sağladık.
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8- Belediyemiz Merkez mahallelerinde bulunan tüm parkların sulama sistemleri ta-
mamlanmıştır.  Parklarımız da gece insanların rahatça vakit geçirmeleri için parkları-
mızın ışıklandırmaları tamamlanmıştır.

9- Tuz gölü kenarına Rekreasyon alanına Tuz Gölüne yürüyüş yoluna kilitli parke taşı 
döşeme işi yapılmıştır. Çevre düzenlemesi yapılmıştır. 27000 m2 alana 23200 adet la-
vanta fidanı ekilerek damla sulama sistemi yapılmıştır. 

11 – Belediyemiz ile Başkent doğal gaz arasında protokol yapılarak doğal gazın geçtiği 
alanlarda sıcak asfalt ile asfaltla yapılmıştır.

12- Belediyemizin ihtiyacı olan 4 adet 3500 litre yer altı çöp konteynırı alımı yapılmıştır. 

13-İstiklal mahallesi sınırları içerisindeki tatbikat caminin  6500 m2 alan olan avlusu-
nun içine kilit taşı parke çalışması ve ağaçlandırma çalışması yapılarak cemaat için cami 
avlusuna kamelya koyulmuştur.

14-  Belediyemiz şantiyesinde bulunan hayvan barınağına geçici bakım evi ve kısırlaş-
tırma merkezi yapılmıştır.

15- Tuzla mahallesine 1 adet park yapılmıştır.

16- Kapalı pazar yeri içerisinde bulunan balık satışlarının yapıldığı alanda bakım, ona-
rım ve tadilat çalışmaları yapılmıştır.

17- İlçemiz geneline 10000 ton asfalt yaması yapılmıştır. İlçe geneline 40000 ton çakıl 
malzeme serimi yapıldı.

18- Şeyhkuyusu mahallesi parkına oyun grubu ve açık hava spor aletleri yapıldı. Park 
çevresinin kilit taş parke tadilat işi yapıldı.

19- Tuzcular sitesine yol tasfiyesi ve malzeme serimi yapılmıştır.

20- Canlı Hayvan Pazarının 250 m2lik alanın padok çalışması yapılarak OSB ile kapa-
tılmıştır.

21- Emek mahallesinde bulunan parka aydınlatma çalışmaları yapılarak halkımızın 
kullanımına sunuldu.

22- Cumhuriyet mahallesinde bulunan Ayşe Nihat ÖZTÜRK camisine bay ve bayan 
tuvaleti yapılmıştır.

23- Galericiler sitesinin önünde bulunan alanın tasfiye çalışması yapıldı. 
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24- Organize sanayi bölgesine güvenlik kontrol noktası yapılmıştır.

25- Belediyemizce yapılan tır parkının aydınlatma çalışması, duvar üstüne tel çit 
çekimi, güvenlik kontrol noktası ve güvenlik kameraları takılmıştır.

26- Sağlık ocaklarının bahçelerine çevre düzenlenmesi ve kilitli parke taşı uygulaması 
yapıldı.

27- E-90 Karayolunda bulunan alt geçidin bakım, onarımı yapılarak güvenlik 
kameraları takıldı.

28- Eskimiş kullanılamayacak hale gelmiş olan Belediye Bloklarının yıkımı yapılmıştır.

29- Araç filomuzu genişleterek 1 adet çöp aracı alındı. 

30- Zafer ilköğretim okulunun bahçesine kilitli taş çalışması ve bahçe duvarının tadilat 
işlemi yapıldı.

31- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Berat Cömertoğlu Yerleşkesi etrafına duvar çekilerek 
park alanı ve çevre düzenlemesi yapılmıştır.

32- Rehabilitasyon merkezinin çevre duvar yapımı ve tadilatı yapılmıştır.

33- Kapalı Pazar yerinin karşısında bulunan alana kilitli parke taşı döşeme işi 
yapılarak otopark olarak kullanıma açılmıştır.

34- Sanayi sitesi orta refüj yenileme çalışması yapıldı. Esnaflarımızın dinlenmesi için 
yeni park yapılmıştır.

35- Akseki Mahallesi Şelale parkında aydınlatma çalışması yapıldı.

36- Özel eğitim ve uygulama merkezi hizmet binası bakım ve onarım çalışması 
yapılmıştır.

Belediye envanterimizde kayıtlı 44 binek, iş makinesi aracımızla ilçe genelindeki 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 



FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN 
İLÇEMİZDE YÜRÜTÜLEN FAALİYET

KESİTLERİ

Yeni sanayi sitesi mevkiinde 5000 metrekare alana inşa edilen tesis;
✓2 Bin metre kare kapalı 
✓3 Bin metrekare açık 
✓20 galeri iş yeri kapasitesinde 
✓Her bir galeri alanı toplam 172 metrekare kullanım alanına sahip
100 metre kare kapalı 72 metrekare açık alana sahip 
✓Her galeri de mutfak, lavobo, ofis  gibi yaşam alanları bulunuyor. 
✓Her galeri seramik zemin döşemeli olup elektrik su ve ısıtma
sistemlerini barındırıyor.
✓Galerilerde aliminyum doğrama camekanlar
rekalam tabela uygulamaları tamamlandı.
Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında;
✓3000 metrekare kilitli parke taşı, 
✓110 adet mavi ladin ağacı ve yeşillendirme çalışmaları yapılmıştır. 

ŞEREFLİKOÇHİSAR OTO GALERİCİLER SİTESİ
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Yeni sanayi sitesi mevkiinde toplam 35 bin 
metre karelik alanda hayata geçirilen “Tır Parkı” 

projemizm tamamlanmıştır. 
750 metre avlu duvar çalışması 

20 Bin ton malzeme serimi tesviye sıkılaştırma  
çalışmaları

Güvenlik çalışmaları kapsamında 750 metre 
uzunluğundaki  duvar üzerine tel örgü çalışmaları
22 adet fiber optik kapalı devre kamera sistemi ile 

tesis 24 saat esasına göre izlenmektedir
Giriş kısmında 60 metrekarelik güvenlik kontrol 

noktası oluşturulmuştur. 
Giriş kısmındaki otomatik kapı sistemi ile giriş ve çıkışlar kontrol altına alınmıştır.   
Nöbetçi şoför uygulaması ile tesise araçlarını bırakanlar adreslerine ücretsiz servis 

hizmetimizle gidebilmektedir. 
Tesisin aydınlatması 60 adet sokak aydınlatma lambası ve 4 adet stadyum projektörü 

ile aydınlatılmaktadır. 

TIR PARKI PROJESİ TAMAMLANDI
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2021 Prestij park projelerimiz arasında yer alan “Kent Park” projesinde sona gelindi. 
Mustafacık Mahallesinde 33 Bin 257 metrekarelik alan üzerine inşa edilen park 
projemizde; 
2 Adet sosyal donatı binası
Yürüyüş yolları
Çocuk oyun grupları
Açık hava golf sahası
Açık hava satranç
Spor kondisyon aletleri
Bisiklet yolları
Kantin 
Wc
Süs havuzları
Yeşil alanlar yer almaktadır. 
Projemizin bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete sunulması hedeflenmektedir. 

KENT PARK PROJESİ
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İlçemize kazandırdığımız Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi projemizin ardından 
ikinci etap çalışmaları kapsamında “Sokak hayvanları kısırlaştırma merkezi” projemizi 
tamamlayarak hizmete sunduk. 

Sokak hayvanlarının kısırlaştırma operasyonlarını ABB Veteriner Hekimleri 
tarafından gerçekleştirerek, sokak hayvanlarının acil müdahale gereksinimlerini 
karşılayacak tıbbi operasyonlar tesislerimizde gerçekleştirilmektedir. 

Tesis içerisinde aynı zamanda kedi yuvaları bulunmakta olup kedilerin bakım, 
beslenme ve sağlık ihtiyaçları karşılanmaktadır. 

     

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Kısırlaştırma Merkezimizde yıl içerisinde 476 
kısırşlaştırma operasyonu gerçekleştirilmiştir. 

GEÇİCİ BAKIMEVİ ve KISIRLAŞTIRMA MERKEZİ
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Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından sürdürülen yol bakım, onarım çalışmaları 
kapsamında yıl içerisinde toplam 10 Bin  ton sıcak asfalt serim faaliyetleri 
gerçekleştirilmiştir. 

Doğalgaz kazı çalışmaları tamamlanan noktalarda vatandaşlarımızın mağduriyet 
yaşamamaları için, kazı izin ücreti ve asfalt yama uygulamalarından doğan, yaklaşık 
8 Milyon TL’lik maliyetBelediye Başkanlığımız tarafından üstlenerek yama çalışma-
larımız sürdürülmüştür. 

ASFALT SERİM ÇALIŞMALARI 
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 Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından sürdürülen yol bakım ve onarım 
çalışmaları kapsamında ilçemizin özellikle E-90 karayolu altında bulunan 
mahallelerimizde vatandaşlarımızın kış ayları öncesi su ve kanalizasyon ile doğalgaz 
sonrasında meydana gelen tahripler nedeniyle hemşehrilerimizin mağduriyet 
yaşamamaları için 8-13 yol malzemesi serim çalışmalarımız gerçekleştirilmiştir. 

 Sürdürülen çalışmalarda 40 Bin ton malzeme serimi, tesviye ve sıkıştırma 
çalışmalarımız tamamlanmıştır. 

     

YOL MALZEME SERİM ÇALIŞMALARI 
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İlçe merkezinde çevre ve görüntü 
kirliliğine neden olan hafriyatlar Fen 

İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz 
tarafından temizleniyor. 

İLÇE GENELİNDEKİ HAFRİYATLARI TEMİZLİYORUZ

Hafriyat alım çalışmalarımız 
ilçe genelinde kesintisiz devam 
etmektedir. 

EMEK’TE SICAK ASFALT YAMA ÇALIŞMALARI YAPTIK

Emek mahallesinde doğalgaz alt yapı çalışmaları tamamlanan noktalarda kazı 
ücretini üstlenen belediyemiz sıcak asfalt yama uygulama çalışmalarını tamamlayarak 
hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamalarını engelledi. 
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Yılın ilk ayında ilçemizin 
önemli ana arter yolları 
arasında yer alan 
Karamollauşağı Caddesi 
üzerinde meydana gelen  
yol çökmesine anında 
müdahalede bulunarak 
vatandaşlarımızın mağduriyet 
yaşamalarına engel olduk. 

ANA CADDEDEKİ ÇÖKMEYE ANINDA MÜDAHALE ETTİK

Rehabilitasyon Merkezi 
önünde bulunan yolda 
meydana gelen yol çökmesine 
kısa sürede müdahalede 
bulunarak yolun yeniden 
kullanılabilir hale gelmesine 
olanak sağladık. 
Fen İşleri Müdürlüğümüze 
bağlı ekiplerimiz yol 
dolgu, tesviye ve sıkıştırma 
çalışmalarını tamamladı. 

REHABİLİTASYON MERKEZİ YOLUNU KISA 
SÜREDE KULLANILABİLİR HALE GETİRDİK

Karamollauşağı Caddesi üzerindeki yol çöküntüsü 
dolgu malzemeleri ile kapatılarak, tesviye ve sıkıştırma 
çalışmaları tamamlandı. 

TRAFİK İKAZ LAMBALARINI ONARIYORUZ

Trafik kazası, arıza gibi 
çeşitli nedenlerden dolayı 
hasar gören trafik ikaz 
lambalarının bakım, onarım 
çalışmalarını 24 saat esasına 
göre sürdürüyoruz. 

Trafik kazası, arıza gibi 
çeşitli nedenlerden dolayı 
hasar gören trafik ikaz 
lambalarının bakım, onarım 
çalışmalarını 24 saat esasına 
göre sürdürüyoruz. 46



     

ÜNİVERSİTEMİZİN
AVLU DUVAR 

ÇALIŞMALARINI 
TAMAMLADIK

YENİ SANAYİ SİTESİNDE YIĞINLAR TEMİZLENDİ

Belediye Başkanlığımızca 
eğitim ve öğretime verilen 
destekler 2021 yılında da 
kesintisiz devam etti. 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Tuzgölü yerleşkesinde 
avlu duvar çalışmasını 
tamamladık. 

Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından ilçe genelinde sürdürülen yol yapım bakım ve 
onarım çalışmaları kapsamında Sadıklı mahallesinde yol malzeme serimi ve tesviye 
çalışmalarımızı tamamladık. 

Yeni sanayi sitesinde atıl durumda olan yeşil alan noktalarında çevre ve görüntü 
kirliliğine neden olan yığınlar Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından 
temizlenerek, yeşil alanların toprak dolgusu tamamlandı. 

AKARYAKIT ALIM İHALESİ

Belediye araç ihtiyaçarlında kullanılmak 
üzere 200 Bin Litre mazot alım ihalesi, şeffaf 
belediyecilik anlayışı çerçevesinde canlı 
yayında gerçekleştirilmiştir.  
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İlçe genelinde sürdürülen kilitli parke taşı ve bordür uygulama çalışmalarımız 2021 
yılında da kesintisiz devam etti. İlçemizin merkez mahallelerinden olan Akseki 
mahallesinde kilitli parke taşı ve bordür uygulamaları tamamlandı. 

Hacıenbiya mahallesinde yol çalışmaları kapsamında kilitli parke taşı ve bordür 
uygulamaları tamamlandı.

AKSEKİ’DE PARKE TAŞI VE BORDÜR UYGULAMALARI 

HACIENBİYA’DA PARKE TAŞI UYGULAMALARI

MERKEZDE KİLİTLİ TAŞ ONARIMINI TAMAMLADIK

Tuzgölü meydanı mevkiinde 
Hayri Kale Sokakta Fen 
İşleri Müdürlüğümüze bağlı 
ekiplerimiz tarafından kilitli 
parke taşı onarım çalışmaları 
tamamlandı. 48



Hacıenbiya mahallesinde 
bulunan cami avlusunda 
kilitli parke taşı uygulama 
çalışmalarımız tamamlanarak 
hemşehrilerimizin hizmetine 
sunuldu. 

E-90 karayolu üzerinde 
Belediyemizin katkılarıyla 
oluşturulan “Jandarma 
Kontrol Noktası”nda 
enerji hattı çalışmalarımız 
tamamlanarak güvenlik 
güçlerimizin hizmetine 
sunuldu.

Uğur Işılak Kültür Merkezi’nin kapalı otoparkı girişinde güvenlik noktası oluşturuldu. 
7/24 esasına göre kamera ile kayıt altına alınan kapalı otopark hemşehrilerimize 
ücretsiz olarak hizmet vermektedir. 

HACIENBİYA CAMİSİ AVLU TAŞ ÇALIŞMALARIMIZ TAMAMLANDI

JANDARMA KONTROL NOKTASINDA ELEKTRİK ÇALIŞMALARI

KAPALI OTOPARKK GÜVENLİK NOKTASI OLUŞTURULDU
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İlçe genelinde sürdürülen karla mücadele 
çalışmalarını 50 personel 3 kamyon, 2 traktör, 2 
loder kepçe, 8 beko loder kepçe ve 1 greyder ile 
saha çalışmalarımızı kesintisiz sürdürdük.

7/24 esasına göre vardiyalı 
sistem olarak sürdürülen 
çalışmalarımızda 200 ton tuz 
ile tuzlama çalışmalarımız 
gerçekleştirildi. 

İlçe genelinde etkili olan kar yağışına 7/24 esasına göre müdahalede bulunduk. 
Kar küreme, tuzlama, yol açma, çatılardaki kar sarkıtları temizleme çalışmalarımız ilçe 
merkezi ve taşra mahallelerimizde kesintisiz olarak tamamlandı. 

KAR MESAİMİZ 7/24 KESİNTİSİZ DEVAM ETTİ
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Parklarımızda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve bulunduğu bölgeye 
hitap edebilecek büfe yapım çalışmaları Emek Mahallesi parkında devam ediyor. 

Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından sürdürülen yol çalışmaları kapsamında 
Cumhuriyet Mahallesinde yeni yol açım çalışmalarımızı tamamladık. 

EMEK MAHALLESİ BÜFE ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK

CUMHURİYET MAHALLESİNDE YENİ YOLLAR AÇTIK

Belediye şantiyemizin 
çevresinde güvenlik 

tedbirleri kapsamında 
direk ve tel örgü 
çalışmalarımızı 

tamamladık. 

ŞANTİYEMİZDE 
TEL ÖRGÜ 

ÇALIŞMALARINI 
TAMAMLADIK
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HACENBİYA MAHALLESİNDE SOĞUK ASFALT YAMA ÇALIŞMALARI

ATATÜRK ANITINDA ONARIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

KIŞ AYLARINDA OLUŞAN ÇUKURLARA SOĞUK ASFALT ATTIK

2021 yılının ilk 
çeyreğinde soğuk hava 

koşulları nedeniyle 
Hacıenbiya mahallesinde 

yollarda meydana gelen 
sorunlara soğuk asfalt 
yama uygulamalası ile 

çözüm üretildi. 

Atatürk anıtında yazı, merdiven bakım, onarım ve tadilat 
çalışmalarımızı tamamladık.

Doğalgaz alt yapı çalışmaları 
tamamlanan ana ve ara arter 
noktalardaki kazı çalışmalarını 
kış ayları nedeniyle soğuk asfalt 
yamaserimi ile kapattık.

AKSEKİ MAHALLESİNDE KALDIRIM ÇALIŞMASI YAPTIK

Fen İşleri Müdürlüğümüz 
tarafından Akseki mahallesinde 

kaldırım yapım çalışmalarını 
tamamlayarak 

hemşehrilerimizin
 hizmetine sunduk. 
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METRUK BİNALAR KONTROLLÜ OLARAK YIKILIYOR

TUZLA MAHALLESİNDE HAFRİYAT 
TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARI YAPILDI

ÜNİVERSİTEDE YOL ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK

İlçe genelinde tehlike arz eden görüntü ve çevre 
kirliliğine neden olan metruk binalar Fen İşleri 
Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından 
alınan güvenlik tedbirleri eşliğinde yıkıldı. 

2021 yılı içerisinde toplam 13 metruk binanın 
yıkım çalışmaları tamamlandı. 

İlçemizin merkez mahalleleri 
arasında yer alan Tuzla 
mahallesinde çevre ve 

görüntü kirliliğine neden 
olan atıl haldeki birikintiler 
Fen İşleri Müdürlüğümüze 

bağlı ekiplerimiz tarafından 
temizlendi.  

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Tuzgölü yerkeleşkesinde Fen 
İşleri Müdürlüğümüzce yol, 

kilitli parke taşı, bordür, avlu 
duvarı, kamelya alanları inşa 

çalışmaları tamamlanarak 
Üniversitemizin hizmetine 

sunulmuştur. 

53



EMEK MAHALLESİNDE HAFRİYAT ALIMLARINI TAMAMLADIK

KALE MAHALLESİNDE YOL ÇALIŞMALARI

İlçemizin merkez mahalleleri arasında yer alan Kale mahallesinde bordür uygulama 
ve sıcak asfalt yama uygulama çalışmalarımızı tamamladık. 

Emek mahallesinde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan hafriyat ve atıklar Fen 
İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından alınarak bölge temizlendi. 

E-90’DA HAFRİYAT TEMİZLİĞİ

E-90 karayolu üzerinde 
görüntü ve çevre 

kirliliğine neden olan 
hafriyatlar 
Fen İşleri 

Müdürlüğümüze 
bağlı ekiplerimiz 

tarafından 
alınarak bölgle  

atıklardan 
arındırıldı. 54



Belediye Başkanlığımız tarafından özel gereksinim sahibi öğrencilerimizin eğitim 
ve öğretim gördükleri “Özel  Eğitim Uygulama Müdürlüğü” binasında çatı tadilat 
çalışmalarımızı tamamladık. 

Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından ilçe genelinde sürdürülen yeni yol açma 
çalışmalarımız Yeşilova mahallesinde devam etti. Yol olarak görünen noktalarda yeni 
yol açma çalışmalarımızı tamamladık. 

Yol onarım çalışmaları 
kapsamında Sarıkaya 

mahallesinde kilitli parke 
taşı uygulanan ve alt yapı 

çalışmaları nedeniyle 
bozulan noktalarda onarım 

çalışmalarımızı tamamladık. 

ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİNİN TADİLATINI YAPTIK 

SARIKAYA MAHALLESİNDE YOL TADİLATLARI TAMAMLANDI

YEŞİLOVA MAHALLESİNDE YOL AÇMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

TEHLİKEYE MÜDAHALE ETTİK

Fırtına nedeniyle zarar gören, tehlike 
arz eden minaerinin alem kısmının 

alınmasına müdahale ederek olası kazaların 
yaşanmasını mani olduk. 
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MUSTAFACIK’TA  SICAK ASFALT YAMA ÇALIŞMALARI YAPTIK

HACIENBİYA’DA SICAK ASFALT YAMA ÇALIŞMALARI YAPTIK

Yol yapım bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğümüze 
bağlı ekiplerimiz Mustafacık mahallesinde sıcak asfalt yama uygulama çalışmalarını 

tamamladı. 

Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz Hacıenbiya Mahallesinde doğalgaz alt 
yapı çalışmaları tamamlanan noktalarda sıcak asfalt serim çalışmalarını tamamladı. 
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CANLI HAYVAN PAZARINDA SOĞUK TEDBİRLERİ ALDIK

Her hafta Pazartesi günleri kurulan canlı hayvan pazarında kış tedbirleri kapsamında 
pazar alanının çevresi OSB ile kapatıldı. 



AKSEKİ MAHALLESİNDE TAŞ ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

3 MAHALLEMİZDE ABDESTHANE VE WC ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

EKİCİ’DE ASFALT YAMA UYGULAMALARINI TAMAMLADIK

Yol yapım çalışmaları kapsamında Akseki mahallesinde kilitli parke taşı uygulama 
ve bordür çalışmalarımızı tamamladık. Akseki mahallesi ile Şereflikoçhisar Devlet 

Hastanesi arasında bulunan bağlantı yolu açılarak çalışmalarımızı tamamladık. 

Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından Hamzalı, Çavuş ve Totuş mahallelerimizde 
mezarlık girişlerinde abdesthane ve tuvalet çalışmalarımızı tamamladık. 

Mahallelerimizde sürdürülen çalışmalara ilave olarak kilitli parke taşı uygulaması, 
bordür ve kamelya çalışmaları tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk.

Ekici 
mahallesinde 

Fen İşleri 
Müdürlüğü 
ekiplerimiz 

tarafından sıcak 
asfalt yama 

ve sıkıştırma 
çalışmaları 

tamamlandı. 
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MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİNDE 
YOL ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK

ÇADIRKENT’TE TESVİYE ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK

ESKİ ÇÖPLÜK MEVKİİNDE ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK

Boğaz yolunda eski çöplük olarak bilinen mevkide Fen İşleri Müdürlüğümüz 
tarafından zemin düzenleme ve hafriyat alım çalışmaları tamamlandı. 

Mehmet Akif Ersoy 
mahallesinde alt yapı 
çalışmaları tamamlanan 
noktalarda Fen İşleri 
Müdürlüğümüz tarafından 
sıcak asfalt yama ve sıkıştırma 
çalışmaları tamamlandı. 

Hasat dönemlerinde ilçemizde tarım arazilerinde çalışmak üzere gelen mevsimlik 
tarım işçilerinin konakladıkları bölgede Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından zemin 
tesviye ve temizlik çalışmaları tamamlandı. 

İSKAN BLOKLARI YIKILDI
Mustafacık mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait olan 
güvenlik ve yıkılma tehlikesi taşıyan konutlar kontrollü 
olarak yıkıldı
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CAMİ AVLUSUNDAKİ ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK

RUN FİRE YARIŞMASINA DESTEK VERDİK 

E-90 YAN YOLDA KİLİTLİ TAŞ 
UYGULAMASI TAMAMLANDI

PAZAR YERİ BALIK SATIŞ NOKTALARINI YENİLEDİK

Mustafacık 
Mahallesindeki 
Mustafacık Camii’nin 
bahçesinde kilitli parke 
taşı uygulamalarını 
tamamlayarak 
hemşehrilerimizin 
hizmetine sunduk. 

Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen “Run Fire” 
yarışması öncesinde yarışmanın yapılacağı 
alanda zemin düzenleme, enerji, tesis gibi 
imkanları sunarak programa destek olduk. 

Şeyhkuyusu mahallesi E-90 yan 
yolunda kilitli parke taşı ve bordür 
uygulamalarını tamamlayarak yan 
yolların daha güzel bir görünüme 

kavuşmasını sağladık. 

Kapalı pazar yerinde balık satışlarının 
yapıldığı noktada yenileme 

çalışmalarımızı tamamladık. Balıkçı 
iş yerlerinde bakım onarım ve 

tadilat çalışmalarımız tamamlandı. 
Balıkçılar arasındaki yolda zemin 

çalışmaları tamamlanarak iş yerlerinin 
camekanları değiştirildi. 
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OSB’DE YOL ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK

ÜNİVERSİTEDE SICAK ASFALT YAMA UYGULAMASI TAMAMLANDI

1 NOLU SAĞLIK OCAĞI 
TAŞ UYGULAMASI 

TAMAMLANDI

Organize Sanayi Bölgesinde Fen İşleri Müdürlüğümüz 
tarafından sürdürülen yol yapım çalışmalarımız 
tamamlandı. 

Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından ilçe genelinde sürdürülen yol bakım ve 
onarım çalışmaları Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tuzgölü yerleşkesi mevkiinde 
gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda sıcak asfalt yama uygulamaları tamamlandı. 

1 Nolu sağlık ocağı 
bahçesinde Fen İşleri 

Müdürlüğümüz tarafından 
kilitli parke taşı uygulama 

çalışmaları tamamlandı. 

OSB GÜVENLİK NOKTASINI TAMAMLADIK

Organize Sanayi 
Bölgesine 
Fen İşleri 

Müdürlüğümüz 
tarafından 

güvenlik 
kontrol noktası 

binası yapım 
çalışmalarını 
tamamladık. 
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ÇEVRE YOLUNDA ASFALT ÇALIŞMALARINI TAMAMLADIK

AYŞE NİHAT ÖZTÜRK CAMİİNE ABDESTHANE YAPTIK

Doğalgaz alt yapı çalışmalarının tamamlandığı Çevre Yolu Caddesinde Fen İşleri 
Müdürlüğümüz tarafından sıcak asfalt yama uygulama ve sıkıştırma çalışmalarımız 
tamamlandı.

Emek Mahallesinde Ayşe Nihat Öztürk Cami’nin bay bayan abdesthane ve tuvalet 
yapımı Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmiştir. 

ŞEHİTLİKTE ÇİÇEKLİK ÇALIŞMALARIMIZ 
TAMAMLANDI

Aziz şehitlerimizin ebedi istirahatgahı olan ilçe 
mezarlığında bulunan şehitlik alanında çiçeklik 

alanı yapım çalışmalarımızı tamamladık
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ASKERİ BÖLGEDE YAMA ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK 

Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkez Komutanlığı içerisinde Fen İşleri Müdürlüğümüze 
bağlı ekiplerimiz tarafından sıcak asfalt yama uygulamaları tamamlandı. 

YOL GENİŞLETME VE REKRAJ ÇALIŞMALARINI YAPTIK

Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından Şereflikoçhisar Organize Sanayi Bölgesi 
yolunda yol genişletme tesviye ve rekraj çalışmalarını sürdürdük. 



PARK VE BAHÇELER
  MÜDÜRLÜĞÜ



HATIRA ORMANINA KATKI SAĞLADIK

DEVEKOVAN MAHALLESİNDE PARK YAPIMINI TAMAMLADIK

HASTANEDE YEŞİLLENDİRME ÇALIŞMALARINI TAMAMLADIK

Aziz şehitlerimizin 
anısına Tatbikat Merkez 
Komutanlığı’nda 
oluşturulan “Hatıra 
Ormanı” na Belediye 
Başkanımız diktiği çam 
fidanı ile katkı sağladı. 

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından Devekovan 
mahallesinde park yapım çalışmaları kapsamında 
kamelya, oyun grupları, ağaçlandırma, yeşillendirme, 
parkın sulama ve aydınlatma sistemi çalışmalarını 

İlçe genelinde sürdürdüğümüz park ve bahçe çalışmalarımız Şereflikoçhisar Devlet 
Hastanesi helikopter pisti çevresinde tamamlandı. Alan etrafının yeşillendirilmesi, 
gübrelenmesi, ağaçlandırılması ve sulama sistemini yapım çalışmaları tamamlandı. 
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KACARLI ÇAMLIĞINDA BAKIM ÇALIŞMALARINI TAMAMLADIK

SANAYİ PARKINININ YEŞİLLENDİRİLMESİ TAMAMLANDI

AĞAÇ SULAMALA ÇALIŞMALARI KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü 
tarafından ilçe 
genelinde sürdürülen 
çalışmalarımız Kacarlı 
mahallesindeki çamlık 
alanda devam etti. 
Ağaç bakımları, 
budama ve temizlikleri 
tamamlandı. 

Yeni sanayi sitesi içerisinde bulunan 
park ve yeşil alanda sürdürülen zemin 
düzenleme, toprak dolgu ve genel temizlik 
çalışmalarına müteakiben yeşillendirme ve 
gübreleme çalışmalarımızı tamamladık. 

Daha yeşil bir Şereflikoçhisar için 
başlatılan ağaçlandırma çalışmalarımız 

kesintisiz devam ediyor.
Boğaz mevkiinde toprakla 

buluşturduğumuz ağaç fidanlarının sulama 
ve bakım çalışmaları Park ve Bahçeler 

Müdürlüğümüz tarafından aksatılmadan 
sürdürülüyor.



KACARLI ÇAMLIĞINDA BAKIM ÇALIŞMALARINI TAMAMLADIK

CANLI HAYVAN PAZARINDA AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

ÇAVUŞ MAHALLESİNDE AĞAÇ DİKİMLERİ YAPILDI

KARAYOLLARINDA SULAMA SİSTEMİ ÇALIŞMASINI TAMAMLADIK

İlçe genelinde sürdürülen 
ağaçlandırma çalışmalarımız her 
yıl artarak devam ediyor. 
Boğaz mevkiinde ağaçlandırma 
çalışmaları kapsamında çam 
fidanları toprakla buluşturularak, 
bakım ve sulamaları belediyemiz 
tarafından sağlanmıştır. 

İlçemize kazandırdığımız canlı 
hayvan pazarı projesinin ardından 
pazar bölgesinde ağaçlandırma 
ve yeşillendirme çalışmalarımızı 
tamamladık. 
Canlı hayvan pazarında 
sulama sistemi çalışmalarımızı 
tamamladık. 

Çavuş mahallesi mezarlık 
mevkiinde çam dikimi 
çalışmalarımızı tamamladık. 

İlçemizde hizmet veren Karayolları Şefliğinde yeşil alan 
sulama sistemi çalışmalarımızı tamamladık. 

LAVANTA TARLASI 
SULAMA SİSTEMİNİ 

TAMAMLADIK
Tuz Gölü kenarında 
27 dönümlük arazide 
uygulanan lavanta tarlası 
projemizde lavanta 
damlama sulama sistemini 
tamamladık. 
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YABANİ BİTKİ İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRDÜK

SIFIR ATIK PROJESİNE DESTEK VERİYORUZ

ÜNİVERSİTEDE ÇİMLENDİRME ÇALIŞMALARINI TAMAMLADIK

Bahar başlangıcında ilçe genelinde 
park ve bahçeler, kaldırımlar, yol 

kenarlarında yabani bitki ilçe mücadele 
çalışmaları kapsamında ekiplerimiz 

tarafından ilaçlama çalışmalarını 
tamamladık. 

Sıfır Atık projesi kapsamında ilçemizin 
bir çok noktasına geri dönüşüm çöp 
konteynerleri yerleştirerek projeye 

destek verdik. 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tuz Gölü yerleşkesinde Belediye Başkanlığımız 
tarafından gerçekleştirilen çevre düzenlemeleri çalışmaları kapsamında çimlendirme, 

ağaçlandırma ve yeşil alan sulama sistemi çalışmalarımızı tamamladık. 
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ÜNİVERSİTEDE KAMELYA YAPIM ÇALIŞMALARINI TAMAMLADIK

AİLE PİKNİK ALANINDA KAMELYALARIN BAKIMLARI YAPILDI

LAVANTALARIN ÇAPA VE BAKIMLARINI YAPIYORUZ

Belediyemiz tarafından 
Üniversitede 

sürdürülen çalışmalar 
kapsamında kamelya 
yapım çalışmalarımızı 

tamamlayarak 
üniversitemizin 

hizmetine sunduk. 

Mehmet Aktaş Aile Piknik alanında kamelyaların bakım, onarım ve boyama 
çalışmalarını tamamlayarak kıymetli hemşehrilerimizin hizmetine sunduk.

Tuz Gölü kenarında hayata 
geçirilen lavanta tarlası 

projemizde, lavantaların 
bakım ve çapa çalışmalarını 

periyodik olarak 
sürdürüyoruz. 
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ÜNİVERSİTEDE ÇİMLENDİRME ÇALIŞMALARINI TAMAMLADIK

İLÇE GENELİNDE YABANİ OT BİÇME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜK

GÜNÜBİRLİK TESİSLERİMİZ AĞAÇLANDIRILDI

İlçe genelinde bahar aylarının başlamasıyla birlikte haşere ile mücadele çalışmaları 
kapsamında yaya ve araçlı ekiplerimizle birlikte ilaçlama çalışmalarımızı sürdürdük. 

Şereflikoçhisar genelinde yabani bitki ile mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlama 
faaliyetlerinin yanı sıra yabani bitki biçme çalışmalarımızı sürdürdük. 

Tuzgölü günübirlik tesislerimizde ağaçlandırma, çiçeklendirme ve yeşillendirme 
çalışmaları tamamlandı. 
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PARKLARIN KAMELYALARININ BAKIMINI YAPTIK

ŞEYHKUYUSU PARKINDA TAŞ UYGULAMASINI TAMAMLADIK

BUNGALOV EV VERNİKLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

İlçe merkezindeki parklarımızda bulunan kamelyaların bakım, onarım ve 
vernikleme çalışmalarını tamamladık. 

Şeyhkuyusu 
mahallesi parkında 

kilitli parke 
uygulama 

çalışmalarımızı 
tamamlayarak 

mahalle 
sakinlerinin 
hizmetine 
sunduk. 

Günübirlik tesislerimizde 
hayata geçirilen bungalov 

ev projesinde,
 20 adet bungalov evin 

vernikleme 
çalışmalarını 
tamamladık. 
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ÖRNEK MEYVE BAHÇESİ KURUYORUZ

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜNDE FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

MEYVECİLİĞE BELEDİYEMİZDEN TAM DESTEK 

Belediye Başkanlığımız öncülüğünde meyve üretiminin teşvik edilmesi amacıyla 
örnek meyve bahçesi kurularak, tel örgü çalışmalarını tamamladık. 

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 Tuz Gölü yerleşkesinde 
ağaç fidanları 

toprakla buluştu. 

Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığı olarak 5 dönümün 
altında bulunan arazilerin meyve bahçesi olarak 

değerlendirilmesi için bir proje başlattık, hemşehrilerimizin 
arazilerini tel örgü ile çeviriyor ve meyve fidanlarını ücretsiz 

olarak veriyoruz.

1174 erik, şekerpare, kiraz, ayva, hünnap, şeftali, nar, armut, 
elma, ceviz, bademden fidanı ile 225 adet aşılı Siirt ve Antep 

fıstığı fidanlarının dağıtımı gerçekleştirildi. 
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Temizlik hizmetlerinin düzenli ve verimli şekilde yürütülebilmesi için 5 adet 
Vakumlu Sıkıştırmalı çöp kamyonları ile iki vardiya şeklinde tüm mahallelerde 
temizlik yapılmaktadır. 
1.250 adet Varil ve 500 adet çöp konteyneri temin edilmiştir. 

ÇEVRE VE TEMİZLİK FAALİYETLERİ

EV VE CAMİ TEMİZLİĞİ PROJEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

Belediye bünyesinde kurulan 3 ekiple birlikte ilçe genelinde hasta, yaşlı, yardım 
gereksinimi bulunan hemşehrilerimizin ev temizlikleri ücretsiz olarak gerçekleştirmeye 
devam ediyoruz. 

ÇÖP KONTEYNER YIKAMA, 
DEZENFEKTE VE İLAÇLAMA

Araç filomuza dahil ettiğimiz çöp 
konteyner yıkama aracı ile çöp 
konteynerlerini yıkıyor, ilaçlıyor ve 
dezenfekte ediyoruz. 

Çevre temizlik çalışmaları kapsamında 
ilçe genelinde park ve bahçeler, ana ve ara 
arterlerin günlük temizlik çalışmaları ve 
ilçe genelindeki çöp toplama faaliyetleri 
rutin olarak devam etmektedir. 
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ZABITA
  MÜDÜRLÜĞÜ



ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

 5393 Sayılı Belediye kanununun 51.maddesinde Belediye Zabıtası, Beldede 
esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup, bu amaçla Belediye 
meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken 
emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta ön görülen ceza ve diğer 
yaptırımları uygular. Zabıta hizmeti kesintisiz olarak yürütür. Zabıta Müdürlüğü 
bünyesinde İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı görevi de yürütülmektedir. 2021 Yılı 
içerisinde Zabıta Müdürlüğünce gerçekleştirilen;

1 – 53  Adet -  Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verildi

2 – 10  Adet -  GSM  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verildi

3 – 2.135.00 TL -  İdari Yaptırım Karar Tutanağı Yazılan Para Cezaları

4 – 29 Adet – İşyeri  Ruhsatını İptal Ettirip Faaliyetine Son Vermiştir

5 – 1 Adet - İşyeri Mühürlenerek Kapatılmıştır.

6 – 153  Alo  Zabıta ’ya  gelen  şikayetler ve Vatandaşlar  tarafından  yazılan    ve Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Mavi Masa ’ya  yapılan 76  şikayet dilekçeleri yerinde incelenerek 
gerekli cevaplar verilmiştir. 

7 – 5 Adet -  İdari  Yaptırım Karar Tutanağı Yazıldı

8 – Kaldırım işgali eden esnaflarımıza ikazlar yapılarak kaldırım işgali asgariye 
düşürülmüştür

9 - İlçe genelinde ve yeni  mahalle statüsüne geçen  mahallelerde  Belediye İmar ve 
Şehircilik  İşleri  Müdürlüğü  personelleri  ile beraber  kaçak yapı denetimleri yapılarak 
kaçak yapı yapanlar hakkında gerekli işlemler yapılmıştır

10 – Zabıta  Müdürlüğü  Ekipleri  ile  İlçe Tarım ve  Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri  
ile  beraber  Ekmek  Fırınları  Pastaneler  Okul  Kantinleri  ve  Okul Yemekhanelerin  
denetimi yapıldığı

11 - Pandemi süresinde İlçe Pazar yeri denetimlerinin aralıksız yapıldığı ayrıca sokağa 
çıkma kısıtlamasında 153 e gelen telefonlar ve ihtiyacını karşılayamayan vatandaşların 
ihtiyaçlarının karşılandığı
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12- Ankara  Büyükşehir  Belediyesi  Zabıta  Müdürlüğü  ile İlçe Belediye Zabıta 
Müdürlüklerince organize edilen Toplantı ve Seminerlere katılımların sağlandığı

13 – 2021 Yılında 41 adet CİMER şikayet dilekçeleri incelenerek ve gerekli denetim 
yapılmış olup dilekçeler hakkında cevap verilmiştir. 

14- İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile beraber İlçe genelinde  faaliyet gösteren gıda 
ile ilgili işyerlerinin sık sık denetimlerinin yapıldığı,

15 – 1897 Adet İşyeri 01 OCAK 2021 tarihi itibari ile 14 TEMMUZ 2021 tarihleri 
arasında Covid – 19 ile alakalı İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu İSDEM 
sisteminde Belediyemizin Denetim alanları içerisinde (Halk Pazarı , Düğün Salonları 
Kahvehane – Kıraathane , Erkek Berberi , Bayan Kuaförü ve Güzellik Merkezleri 
) olmak kaydı ile toplam 95 adet işyerinin günlük , haftalık ve aylık denetimleri 
yapılarak İSDEM sistemi üzerinden İçişleri Bakanlığına ve İlçe Kaymakamlığına 
bildirilmiştir.

ZABITA BİRİMİ FAALİYETLERİMİZ
GRAMAJ DENETİMLERİ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

İŞ YERLERİ DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

Zabıta ekiplerimiz tarafından ilçemizde ekmek üretimi yapan fırınlarda ekmek gramaj 
denetimleri aralıksız olarak devam ediyor. 

Zabıta yönetmeliği 
esaslarına göre 

ekiplerimiz tarafından 
rutin olarak devam 

eden
 iş yerleri 

denetimlerimiz 
aksatılmadan 

sürüyor. 
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ETİKET VE KASA DENETİMLERİMİZ SÜRÜYOR

MÜHÜRLEME FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

PAZARDA ETİKET DENETİMLERİMİZ 
KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

ZABITA EKİPLERİMİZİN DENETİMLERİ 
KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

ATEŞ ÖLÇÜMLERİ 
YAPILDI

İlçemizde faaliyet gösteren alış veriş mağazalarında raf ve kasa fiyat denetleme 
çalışmaları rutin olarak devam ediyor. 

Kanunlarca belirlenen hükümler dışında faaliyet 
gösteren iş yerleri Zabıta ekiplerimiz tarafından 
mühürlenerek faaliyetleri durduruluyor. 

Zabıta ekiplerimiz tarafından 
pazar yerinde sürdürülen 
etkiket denetimlerimiz 
kesintisiz devam ediyor.

Koronavirüs pandemi 
döneminde zabıta 

ekiplerimiz tarafından 
vatandaşlarımızın yoğun 

olarak kullandıkları 
ortak kullanım alanları 
girişlerinde ateş ölçüm 

uygulamalarımızı 
gerçekleştiriyoruz. 
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SOSYAL ve KÜLTÜREL
FAALİYETLER



KAMU ÇALIŞANLARIMIZI YENİ YILDA UNUTMADIK 

MESAİ ARKADAŞLARIMIZIN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİ İMZALADIK

İLÇEMİZ İÇİN BÜROKRATİK GÖRÜŞMELERDE BULUNDUK

Yeni yılın ilk dakikalarında Belediye Başkanımız Sayın  Memiş Çelik kamu 
kurumlarında görev yapan çalışanları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. 

Belediyemizde görevli işçi ve memur mesai arkadaşlarımızı kapsayan toplu iş 
sözleşmelerini imzaladık. 
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BÜYÜKDAMLACIK MAHALLESİNDE HEMŞEHRİLERİMİZLE BULUŞTUK

DEVEKOVAN MAHALLESİNİ ZİYARET ETTİK

ESNAFLARIMIZI İŞ YERLERİNDE ZİYARET EDİYORUZ

Büyükdamlacık Mahallesinde hemşehrilerimizle bir araya gelerek, istek öneri ve 
şikayetleri dinledik. 

Devekovan mahallesinde Cuma namazı çıkışında hemşehrilerimizle bir araya gelerek 
hemşehrilerimizin talep ve şikayetlerini dinledik. 

İlçe merkezindeki tüm esnaflarımızı ziyaret ederek hayırlı işler temennilerinde 
bulunuyoruz. Esnaflarımızın öneri ve taleplerini dinliyoruz. 
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GENÇLİK VE SPOR BAKANIMIZI ZİYARET ETTİK

YEŞİLYURT MAHALLESİNDE HEMŞEHRİLERİMİZLE BULUŞTUK

KADINLAR GÜNÜNDE KARANFİLLER DAĞITTIK

EMANETİMİZ OLAN ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET EDİYORUZ

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın 
Dr. Mehmet Kasapoğlu’nu 

ziyaret ederek ilçemize 
kazandırılması hedeflenen 

projeler ve yatırımlar hususunda 
görüşmeler gerçekleştirdik.

Yeşilyurt mahallesinde hemşehrilerimizle bir araya gelerek istek, talep ve şikayetleri 
dinleyerek istişarelerde bulunduk. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde kadın esnaflarımıza, 
hemşehrilerimize ve kamu çalışanlarına karanfil vererek günlerini kutladık. 

Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan 
kıymetli ailelerini ve gazilerimizi ziyaret 
ederek isteklerini dinliyoruz. 
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ŞEHİTLERİMİZİ DUALARLA YÂD EDİYORUZ

14 MART TIP BAYRAMINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARINI ZİYARET ETTİK

MUHTARLARIMIZLA “KIRSAL MAHALLE” TOPLANTISI DÜZENLEDİK

Ebediyete irtihal eden aziz şehitlerimizi kabirleri başında özel günlerde dualarla yâd 
ederek kabir ziyaretleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 

14 Mart Tıp Bayramında Şereflikoçhisar Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık 
çalışanlarımızı ziyaret ederek günlerini kutladık. 

Belediye Başkanımız 
Sayın Memiş Çelik 
ile taşra mahalle 
muhtarlarıyla 
“Kırsal Mahalle” 
statüsü konulu 
istişare toplantısı 
gerçekleştirildi. 

Programda 
muhtarların 
talep ve şikayetleri 
dinlendi. 
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HASTA NAKİLLERİNİ ÜCRETSİZ SAĞLIYORUZ

KÖMÜR YARDIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR

ÇİFTLERİN MUTLULUKLARINA ORTAK OLUYORUZ

POLİS HAFTASINDA EMNİYET MENSUPLARIMIZI ZİYARET ETTİK

Sağlık nedenleri ile ilçe dışındaki 
hastanelerde tedavileri yapılmakta 
olan hemşehrilerimizin hasta 
nakillerini ücretsiz olarak sağlıyor. 
Yıl içerisinde 173 sefer ile 
ilçe dışına hasta nakilleri 
gerçekleştirilmiştir. 

Sosyal Belediyecilik anlayışı 
çerçevesinde maddi olanaksızlıklar 

içerisinde bulunan dar gelirli 
hemşehrilerimize kömür 

yardımında bulunmaya devam 
ediyor. 

Yıl içerisinde toplam 85 ton kömür 
yardımı gerçekleştrildi

Dünyaevine giren çiftlerin mutluluklarına ortak oluyoruz. Belediye Başkanımız Sayın 
Memiş yeni evlenen çiftlere Belediyemiz adına hediye sunuyor. 

10 Nisan Polis Günü 
nedeniyle 7/24 görev yapan 

Emniyet mensuplarımızı 
ziyaret ederek günlerini 

kutladık. 
81



RAMAZAN BOYUNCA İFTAR YEMEĞİ HİZMETİ SUNDUK

ŞEKER MAHALLESİNDE HEMŞEHRİLERİMİZLE BİR ARAYA GELDİK

CENAZE NAKİLLERİNİ ÜCRETSİZ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Ramazan ayı boyunca günlük 1000 kişiye sıcak iftar yemeklerini hemşehrilerimizin 
adreslerine ulaştırarak Ramazan ayın ekmeğimizi hemşehrilerimizle paylaştık. 

Şeker Mahallesinde, 
mahalle sakinleriyle 
bir araya gelerek 
hemşehrilerimizin istek, 
öneri ve şikayetlerini 
dinledik. 

İlçemizden farklı illere 
yada farklı illerden 
ilçemize yapılan cenaze 
nakillerini Şereflikoçhisar 
Belediyesi olarak 
ücretsiz karşılıyoruz, 
hemşehrilerimizin acı 
günlerinde çadır, masa 
ve sandalye teminini 
sağlıyoruz. 82



CANLI YAYINLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ

HEMŞEHRİLERİMİZİ ADRESLERİNDE DİNLİYORUZ

ATB BAŞKANI HEMŞEHRİMİZ SAYIN YAVUZ İLE BİR ARAYA GELDİK

İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN BELEDİYE BAŞKANIMIZA ZİYARET

Şeffaf Belediyecilik
 anlayışı çerçevesinde 

Belediye Meclis 
toplantılarını ve tüm 

ihaleleri canlı yayın ile 
sosyal medya hesabımızdan 

canlı olarak 
yayınlıyoruz. 

İlçe genelinde ikamet eden hemşehrilerimize çat kapı ziyaret yaparak istek ve 
önerilerini dinliyor, taleplerine en kısa sürede yanıt veriyoruz.

Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hemşehrimiz Sayın Faik Yavuz ile 
bir araya gelerek istişarelerde bulunduk.

Ankara İl Sğalık Müdürü 
Sayın Doç. Dr. A. 
Zülfikar Akelma, Belediye 
Başkanımız Sayın Memiş 
Çelik’i ziyaret ederek 
ilçedeki sağlık çalışmaları 
hususunda görüştüler. 83



ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZİ MİSAFİR ETTİK

GÖREV SÜRELERİ DOLAN SAVCILARIMIZI UĞURLADIK

YENİ İŞYERİ AÇILIŞ TÖRENLERİNE KATILIM SAĞLADIK

İlçemize üniversite 
eğitimlerini 
tamamlamak için 
100 üniversiteli 
öğrencimizin 
geçici barınma 
ihtiyaçlarını belediye 
olarak karşılayarak 
öğrencilerimizi 3 ay 
misafir ettik. 

İlçemizdeki görev 
süresi dolan Hakim 
ve Cumhuriyet 
Savcılarımıza 
Şereflikoçhisar Tarih ve 
Kültür Atlası kitabımızı 
hediye ederek yeni 
görev yerlerinde 
başarılar diledik. 

İlçemizde yeni faaliyete giren işletmelerin açılış merasimlerine katılım sağlayarak 
işletmenin hayırlı olması temennilerini ilettik. 

84



15 TEMMUZ’DA MEYDANLARDAYDIK
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Uşur Işılak Kültür Merkezi’nde 
fotoğraf sergisi, şehit aileleri ziyareti, şehitlik ziyareti ve demokrasi nöbeti 
etkinliklerini gerçekleştirdik. 
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ANKARGÜCÜ İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILIM SAĞLADIK

SEL FELAKETİNİN ARDINDAN BÖLGEYE YARDIM ULAŞTIRDIK

MEZUNİYET SEVİNCİNE BİZLERDE ORTAK OLDUK

ENGELLERİ HEP BİRLİKTE AŞMAYA DEVAM EDİYORUZ

Belediye Başkanımız Sayın 
Memiş Çelik, Ankaragücü 
Kulübü Başkanı Sayın Faruk 
Koca’nın daveti üzerine kulüp 
binasında gerçekleştirilen 
istişare toplantısına katılım 
sağladı. 

Gülhüyük 
mahallesinde 
etkili olan sağanak 
yağışın ardından 
bölgede zarar 
gören mevsimlik 
tarım işçilerine 
Belediye olarak 
çadır yardımında 
bulunduk. 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde öğrencilerin sevinçlerine 
bizlerde ortak olduk. Mezuniyetin yapılacağı bölgede sahne, çadır, sandalye ses 
sistemi desteğinde bulunarak törene katkı sağladık. 

Yürüme engeli 
bulunan değerli 
hemşehrimize akülü 
engelli sandalyesi 
hediye ettik. 
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ORMAN YANGINININ YARALARINI BİRLİKTE SARDIK

GAZİLERİMİZLE BİR ARAYA GELDİK

DÜĞÜN TÖRENLERİNE KATILIM SAĞLIYORUZ

Muğla’da meydana 
gelen orman 
yangına Kastamonu 
sel bölgesine araç ve  
yardım malzemesi 
göndererek yaraları 
birlikte sardık. 

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programlara katılım 
sağladık. Belediye Başkanımız Sayın Memiş Çelik’in ev sahipliğinde şehit aileleri, 
Gaziler ve gazi yakınlarımızla yemek programında bir araya geldik. 

Dünyaevine giren 
hemşehrilerimizin 
düğün 
merasimlerine 
katılım sağlayarak 
evlenen 
çiftlere 
mutluluklar 
diliyoruz. 87
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DOĞANKAYA MAHALLESİNİ ZİYARET ETTİK

ÖĞRENCİLERİMİZLE BİR ARAYA GELDİK

CUMHURİYET COŞKUSUNU HEP BİRLİKTE YAŞADIK

Doğankaya mahallesinde, mahalle sakinlerimizle bir araya gelerek hemşehrilerimizin 
istek, öneri ve şikayetlerini dinledik. 

İlköğretim haftası 
kutlama programına 
katılarak 
yarınlarımızın 
teminatı olan 
sevgili öğrencilerimize 
okul 
yaşantılarında 
başarılar 
diledik. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılarak, tüm hemşehrilerimizle 
birlikte Cumhuriyet coşkusuna ortak olduk. 
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PROJELERİMİZ ÖDÜL ALIYOR

MUHTARLARIMIZLA YEMEKTE BİR ARAYA GELDİK

SANAYİ BÖLGELERİ GENEL MÜDÜRÜ SAYIN TURAN’I ZİYARET ETTİK

Tuz Gölü günübirlik sosyal tesisleri Bungalov 
ev projemiz Kent&Başkan Dergisi tarafından 
düzenlenen yarışma programında ödül almaya 
hak kazanan projeler arasında girdi. 

Muhtalar Günü etkinlikleri 
çerçevesinde düzenlenen 

programlara katılım sağlayarak, 
Belediye Başkanımız Sayın 

Memiş Çelik’in ev sahipliğinde 
muhtarlarımızla yemek 

programında bir araya geldik. 

İlçemize kazandırılan Organize 
Sanayi Bölgesinde sürdürülecek 
proje ve çalışmalarla ilgili olarak 
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü 
Sayın Fatih Turan’ı makamında 

ziyaret ederek Şereflikoçhisar 
Organize Sanayi Bölgesi ile alakalı 

görüşmelerde bulunduk. 
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ANKARA VALİSİ SAYIN ŞAHİN’İ ZİYARET ETTİK

YAZ FUTBOL OKULU İLE GENÇLERİMİZİ SPORA TEŞVİK EDİYORUZ

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü RAHMET VE SAYGIYLA ANDIK

Belediye Başkanımız Sayın Memiş 
Çelik, Ankara Valisi Sayın Vasip 

Şahin’i makamında ziyaret ederek 
Şereflikoçhisar ile alakalı husular 

konusunda görüşmelerde bulunarak 
istişaretler gerçekleştirdi. 

Belediye Başkanlığımız tarafından gençleri spora teşvik etmek amacıyla açılan yaz 
fotbol okulunda  gençlerimize krampon, eşofman takımı, forma, şort, tozluk hediye 

ederek kursu bitiren tüm sporculara başarı sertifikalarını teslim ettik. 

10 Kasım Atatürk’ü Anma günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programlara 
katılım sağladık. Belediye Başkanlığımız tarafından Uğur Işılak Kültür Merkezi’nde 

Atatürk’ü anma programı düzenlendi. 
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ÖĞRETMENLERİMİZİN GÜNLERİNİ KUTLADIK

GENÇLİK FESTİVALİNDE ŞEREFLİKOÇHİSAR RÜZGARI ESTİ

24 Kasım Öğretmenler Günü 
kutlama programlarına katılım 

sağlayarak öğretmenlerimize bu 
günde çiçek hediyesinde bulundu. 

Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen “Gençlik Festivali”nde Belediye Başkanlığımız 
stant açarak ilçemizin tanıtımını gerçekleştirdi. Binlerce kişinin ziyaret ettiği 

standımızda Şereflikoçhisar tahinlisi, pekmez, tuz ve kavun ikramları yapılarak 
ilçemizin Ankara’da tanıtımı sağlandı. 
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ÖZEL GEREKSİNİM SAHİBİ HEMŞEHRİLERİMİZİ ZİYARET EDİYORUZ

SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE CAN DOSTLARIMIZI 
UNUTMUYORUZ

İlçemizde yaşayan özel gereksinim sahibi hemşehrilerimizi evlerinde ziyaret ederek 
istek ve önerilerini dinlemeye devam ediyoruz. 

Veteriner Hekimliğimiz tarafından yıl boyunca devam eden sokak hayvanlarının 
beslenme ihtiyaçlarını kış aylarında artırarak devam ediyoruz. İlçe genelindeki 

besleme noktalarının sayısını artırarak kesintisiz beslenme ihtiyaçları karşılanıyor. 
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TAHİNLİ PİDEMİZ TESCİLLİ LEZZETİMİZ OLDU

PEÇENEK BÖLGESİ MUHTARLARIYLA 
BİR ARAYA GELDİK

DENEME TESTLERİ BİZDEN

İlçemizde üretilen eşsiz lezzetlerimiz 
arasında yer alan Şereflikoçhisar 

Tahinli Pidesi’nin coğrafi işaretini 
alarak ilçemizin ilk tescilli ürününü 

kazandırdık.

Ulusal basında geniş yer alan tescil 
çalışmalarımızın ardından ilçemizde tahinli 

pide üreten iş yerlerine tescil belgesini ve 
tahinli yapım reçetelerini teslim ettik. 

Belediye Başkanımız Sayın Memiş Çelik 
Peçenek bölgesi mahalle muhtarlarıyla bir 

araya gelerek, mahallelerimizin sorun, şikayet 
ve talepleri hususunda görüşmelerde bulundu

Belediye Başkanlığımız tarafından 
her yıl lise ve üniversite sınavlarına 

girecek olan öğrencilerimize 
dağıtımını yaptığımız deneme test 

setleri programı bu sene de devam etti. 
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HAVVA ÖĞÜT KONSERİ DÜZENLEDİK

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Belediye Başkanlığımızca 
kadınlara özel Havva Öğüt konseri düzenlendi. Konser hemşehrilerimiz tarafından 

yoğun ilgi gördü. 
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“ÇANAKKALE ŞAHAADET” TİYATROSU SAHNELENDİ

ÖĞRENCİLERİN SEYAHAT TALEPLERİNİ KARŞILADIK

Belediye Başkanlığımızın katkılarıyla gerçekleştirilen “Çanakkale Şahaadet” 
tiyatro gösterisine hemşehrilerimizin ilgisi yüksek oldu. 1200 öğrencinin yanı sıra 

hemşehrilerimiz gösteriyi izledi. 

Aziz Mahmud Hüdayi 
Hafızlık Yatılı Kur’an 

Kursunda eğitim gören 45 
genci “Kesişme: İyi ki Varsın 

Eren” filmini izlemek için 
Belediye Başkanlığımızca 

ulaşım imkanı sağladık.
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PROJELERİMİZİ ANLATMAYA DEVAM EDİYORUZ

GEZİ PROGRAMLARI DÜZENLİYORUZ

ÖZEL ÇOCUKLARIMIZI ZİYARET ETTİK

Belediye Başkanımız Sayın 
Memiş Çelik, belediye olarak 

ilçemizde sürdürdüğümüz 
proje ve çalışmaları televizyon 

programları, 
gazete ve dergi söyleşilerinde 

kamuoyu ile paylaşmaya 
devam ediyor. 

Şehit aileleri, Gazi ve Gazi yakınlarını kapsayan Karadeniz tur gezimizi Belediye 
Başkanlığımızın katkılarıyla gerçekleştirdik. 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde özel gereksinim sahibi çocuklarımızı eğitim 
gördükleri Özel Eğitim Merkezinde ziyaret ederek hediyeler sunduk. 
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2019 YILI İÇERİSİNDE 
YAPILAN 

SOSYAL VE KÜLTÜREL 
FAALİYETLER 

2022 YILINDA YAPILMASI
 PLANLANAN HİZMETLER



 

2022 yılı Belediyemiz imkanları dahilinde 
yapılması planlanan hizmetler

1. Şereflikoçhisar Spor Kompleksi projesi
2. TOKİ Vadi projesinin yapılması
3. Asfalt serim çalışmalarının yapılması
4. Kilitli parke taşı uygulama çalışmaları 
5. Güneş Enerji Santrali çalışmaları 
6. Ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları
7. Tuz Gölü günü birlik tesislerinin hizmete açılması
8. Kurşunlu Camii çevre düzenleme çalışmaları
9. TOKİ toplu konut projesi
10. Örnek meyve bahçesi projesi
11. Dış mahalleler yol çalışmaları
12. Tır parkı projesinin açılışı
13. Galericiler sitesi projesinin açılışı
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