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İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
GENEL BİLGİLER

:

A.

Misyon veVizyon

B.

Yetki Görev veSorumluluklar

C.

İdareye İlişkin Bilgiler

FİZİKSEL YAPI
1.

Teşkilat Yapısı

2.

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

3.

İnsan Kaynakları

4.

Sunulan hizmetler

5.

Yönetim ve İç KontrolSistemi

6.

Diğer Hususlar.

AMAÇ VE HEDEFLER
A.

İdarenin Amaç ve Hedefleri

B.

Temel Politikalar ve Öncelikler

C.

Diğer Hususlar

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A. Mali Bilgiler
MALİ DENETİM BİLGİLERİ EKLER
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MİSYONUMUZ
AVANOS BELEDİYESİ OLMANIN BİLİNCİ VE SORUMLULUĞU İLE HEMŞEHRİLİK HUKUKU
ÇERÇEVESİNDE DOĞUMDAN ÖLÜME KADAR HALKIN GEREKSİNİMİ OLAN TÜM HİZMETLERİ
EN YÜKSEK KALİTEDE KESİNTİSİZ OLARAK SUNMAKTIR.”

VİZYONUMUZ
“ ÖRNEK BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI
İÇERİSİNDE İNSAN ODAKLI HİZMETTE
ESİN KAYNAĞI OLMAKTIR ”
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DEĞERLERİMİZ:
-

İNSANA SAYGI,
ŞEFFAFLIK,
TARAFSIZLIK,
KARARLILIK,
HOŞGÖRÜ,
TARİHİNE BAĞLILIK,
DOĞAYA ÖZEN,
KURUMSALLAŞAN YAPI,
YETKİNLEŞEN PERSONEL.

İLKELERİMİZ:
- PLANLI, ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞMAK,
- ADİL, GÜLER YÜZLÜ VE KALİTE ESASLI HİZMET ÜRETMEK,
- ÇÖZÜM ODAKLI OLMAK,
- ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR OLMAK,
- BİLGİ VE TEKNOLOJİDEN AZAMİ DÜZEYDE FAYDALANMAK,
- ÇEVREYE KARŞI SORUMLU, SAĞLIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK,
- GÜVENİLİR OLMAK,
- KENT VE KENT HALKININ DEĞERLERİNİ VE HAKLARINI KORUMAK,
- TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASINDA HASSASİYET GÖSTERMEK,
- KATILIMCI, PAYLAŞIMCI, HOŞGÖRÜLÜ VE ŞEFFAF OLMAK.
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Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
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 orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları;
sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin
geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in
üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer
belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için
konukevleri açabilirler.(1)
b)
Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir
veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her
türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat
varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin
korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün
olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek
amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar
ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı
müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik
yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı
yapabilir.(3)
Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi
yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın;
büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin
ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.
Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler
uygulanır. (4)
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

–––––––––––––––––––––
(1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 120 nci maddesiyle, bu bentte yer alan , “gençlik
ve spor” ibaresinden sonra gelmek üzere, “orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu
Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve
bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler
tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul
binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.)” ibaresi eklenmiştir.
(2)
Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları
açabilir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı
Kararı ile iptaledilmiştir.
(3)
12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu bendin birinci cümlesinde
yer alan “sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;” ibaresinden sonra gelmek üzere
“mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;” ibaresieklenmiştir.
(4) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “özürlü”
ibaresi “engelli” şeklindedeğiştirilmiştir.
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Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm
tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları
Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
a)Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü
faaliyet ve girişimdebulunmak.
b)Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları
koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalarıvermek.
c)Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya
ruhsatıvermek.
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
veyayaptırmak.
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 veyaişlettirmek.
f)Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil
her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek veişlettirmek.
g)Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve
depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak veyaptırmak.
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 tesisetmek.
i)Borç almak, bağış kabuletmek.
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 izinvermek.
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
yoksullaravermek.
n)Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlargetirmek.
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 tedbirlerialmak.
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
veyakirayavermek;kanunlarınbelediyelereverdiğitrafikdüzenlemesiningerektirdiğibütünişleriyürü
tmek.
r)Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik
Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
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Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer
mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına
kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret
karşılığında yer seçim belgesivermek,
s)Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından
verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik
mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene
kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışıbırakmak.
(s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile
yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol
esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon
tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafındanyapılır.
(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün
içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer
seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması
ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi
tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri
Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz 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
hizmetsatın 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 taşınmaz tahsis edebilir.
Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak
içme ve kullanma suyu verebilirler.
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.
İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda
haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi
durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.
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.

10

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:
FİZİKSEL YAPI:

Araçlar:
Avanos Belediyesi araçlarına ilişkin inceleme kapsamında, mevcut araçlar ve araç tedarikinde kullanılan
yöntemler açıklanmıştır.

Su arızalarının ivedi olarak giderilmesi amacıyla
2020 model sıfır km. DMO aracılığıyla 1 adet
ford transit hizmet aracı alınmıştır.

İlaçlama faaliyetlerinin aksatılmadan yapılması
amacıyla 2020 model sıfır km. DMO aracılığıyla
1 adet kabinli traktör alınmıştır.

MARKASI

ADEDİ

BİNEK ARAÇ

4

MİNÜBÜS

2

ARAZİ TAŞITI

3

KAMYON

5

KAMYONET

3

İTFAİYE ARACI

2

VİDANJÖR

1

SU TANKERİ

1

HİTACİ KEPÇE

1

SALLAMA KEPÇE

2

KAVASAKİ KEPÇE

1

GREYDER

1

BEKO LODER

2

FORKLİFT

2

TRAKTÖR

5

MOTORSİKLET

1

TOPLAM

36
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Avanos Belediye Başkanlığı Taşınmaz Durumu:

CİNSİ

ADEDİ

ALAN (m2)

ARSA

258

633.489,08

BİNA

133 BAĞIMSIZ BÖLÜM

21.895,14
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FİZİKSELYAPI
1-

:

TEŞKİLATYAPISI

BELEDİYE BAŞKANI

Mali
Hizmetler
Müdürlüğü

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Fen İşleri
Müdürlüğü

Park ve
Bahçeler
Müdürlüğü

Kültür ve
Sosyal İşler
Müdürlüğü

Temizlik
İşleri
Müdürlüğü

İtfaiye

Müdürlüğü

Zabıta
Müdürlüğü

2. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:
1 Adet Web Sitesi :www.avanos.bel.trİçerisinde ilçede yapılan hizmetler ve gerekli duyurular
yapılmaktadır. E-belediye hizmeti için alt yapı çalışmalarımız devam etmektedir.

T.C.
AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Avanos Belediye Başkanlığı
Orta Mahalle Vatan Caddesi No:2 / Avanos
Tel: 0384 511 40 64 Fax: 0384 511 40 65
Web: www.avanos.bel.tr e-posta: avanosbelediyesi@gmail.com
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Muhtarlıklar
Müdürlüğü

3. İNSAN KAYNAKLARI:
Belediyemiz Avanosluhemşerilerimizin rahatını ve huzurunu sağlamak, temel hayati
ihtiyaçlarını karşılamak ve düzenlemek, sosyal ve kültürel yönden kalkınmışlık düzeyini
yükseltmek üzere çalışırken bu görevleri ve çalışmaları sahip olduğu teknoloji ve insan gücü
potansiyeli ile gerçekleştirmektedir. Kişisel nitelikleri yüksek, mesleki yeterlikleri olan
personel belediyemiz için güç kaynağıdır.
PERSONEL DURUMU:
Toplam Memur Norm Kadro Sayısı

:112

Toplam Memur Sayısı

:26

Yönetici ve Nitelikli Personel Norm Kadro Sayısı :42
Yönetici ve Nitelikli Personel Sayısı

:6

Teknik Personel Norm Kadro Sayısı

:19

Teknik Personel Sayısı

:6

Sağlık Personel Norm Kadro Sayısı

:5

Sağlık Personel Sayısı

:0

Zabıta Personel, Norm Kadro Sayısı

:24

Zabıta Personel Sayısı

:6

İtfaiye Personeli Norm Kadro Sayısı

:19

İtfaiye Personeli Sayısı

:3

Yardımcı Hizmet Personeli Norm KadroSayısı

:3

Yardımcı Hizmet Personel Sayısı

:0

Sürekli İşçi Norm Kadro Sayısı

:56

Sürekli İşçi Sayısı

:14

Toplam Sözleşmeli Personel Sayısı

:3

Geçici Çalışan İşçi Sayısı

:1

Toplam Personel Sayısı (Memur,Sözleşmeli,İşçi) :44
Belediye Şirket Personel Sayısı

:126
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4. SUNULAN HİZMETLER:
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına
Dair Yönetmelik gereğince, Belediyemiz Norm Kadrosunda 1 Belediye Başkanı, 1 Belediye
Başkan Yardımcısı, 24 memur, 14 kadrolu işçi, 5620 sayılı Kanuna göre birisi tam zamanlı
(360 gün), işçi olmak üzere 39 kişi ile çalışılmıştır. Ayrıca Belediyemizin hukuki işlerini
yürütmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre Kısmi Zamanlı
Sözleşmeli Personel kapsamında 1 Sözleşmeli Avukat, 1 sözleşmeli mimar, 1 sözleşmeli
veteriner çalıştırılmıştır.
2- 696 Sayılı KHK kapsamında kurulan Avanos Belediyesi Personel Hizmetleri Limited
Şirketi bünyesinde belediyemiz birimlerinde 124 işçi çalıştırılmıştır.
3-2020 yılında Belediye Meclisi 60 maddeyi görüşmüş ve karara bağlamıştır.
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4-2020 yılında Belediye Encümeni 164 maddeyi görüşmüş ve karara bağlamıştır.
5- Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün yapacağı işler ikinci
bir görev olarak üstlenilmiş olup, tüm memur, işçi ve sözleşmeli personellerin özlük işleri,
müdürlüğümüz tarafından yapılmış ve özlük dosyaları tutulmaya devam edilmektedir.
6- Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan ilan memurluğu tarafından ilanlar yapılmış
olup, bunu müteakip ilan tutanakları hazırlanmış ve ilgili kurumlara ve kişilere süresi içinde
gönderilmiştir.
7- Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan nikah memurumuz tarafından, Medeni
Kanun ve Belediye Başkanı’nın verdiği yetki kapsamında, 2020 yılında 105 nikah işlemi
yapılmıştır. Yine başka şehirlerde nikah işlemi yapılmak üzere 12 adet evlenme izin
belgesi verilmiştir.
8- Yukarıda sayılan maddelerin dışında, Kanun ve Yönetmeliklerin, Yazı İşleri Müdürlüğü
ve İnsan Kaynakları Müdürlüğüne verdiği yetki kapsamında işler yapılmaktadır.
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1-140 Adet Yapı Ruhsatı verilmiştir.
2-89 Adet Yapı Kullanım İzin Belgesi verilmiştir.
3-Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü İmar hizmetleri kapsamında 223adet İmar Çapı
hazırlanarak ilgililerine teslim edilmiştir.
4-Avanos Genelinde Bahçelievler Mahallesi 616. Sokak ve Mithat Dülge Caddesi, Cumhuriyet
Mahallesi 532. Sokak ve Kapadokya Caddesi, Yeni Mahalle Suhan Otel ile Avrasya Otel
arasına toplamda yaklaşık 2000 metre yağmur suyu drenaj hattı tesis edildi.
5-1A Gurubu Kum ve Çakıl İşletme Ruhsatı bünyesinde 165061,10 ton Kum/Çakıl Malzeme
Üretilmiştir.
6-Kum Ocağı İşletmesinde 51610 m2 Kilit Parke Üretilmiştir.
7-Kum Ocağı İşletmesinde 22518 Adet Beton Bordür Taşı Üretilmiştir.
8-Avanos Genelinde 45525 m2 Kilit Parke Belediye Hizmetlerinde ve Yol Yapımında
kullanıldı.
9-Avanos Genelinde 16954 Ad. Beton Bordür Taşı Belediye Hizmetlerinde ve Yol Yapımında
kullanıldı.
10-Kum Ocağı İşletmesinde 3842 m2 Kilit Parke satışı gerçekleşmiş olup 2020 yılsonu
itibarıyla 8766 m2 kilit parke stokumuz bulunmaktadır.
11-Kum Ocağı İşletmesinde 1333 Ad. Beton Bordür Taşı satışı gerçekleşmiş olup 2020 yılsonu
itibariyle 5885 Ad. Kilit parke stokumuz bulunmaktadır.
12-Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü iş programı kapsamında İlçemizin muhtelif yerlerinde
180 metre ilave kanalizasyon hattı tesisi edilmiştir.
13-Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü iş programı kapsamında İlçemizin muhtelif yerlerinde 45
adet kanalizasyon tamiri ve ilave parsel bacası tesis edilmiştir.
14-Avanos Mezarlığı Taziye Evi’nin yanına 55m2 büyüklüğünde, içerisinde 4 cenazelik
soğutucu dolap ve gasil hane yer alan morg binası yapımı tamamlandı.
ÖNCESİ

SONRASI
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ÖNCESİ

SONRASI

18

KUM OCAĞI İŞLETMESİ

19

KANALİZASYON HATTI YAPIM İŞİ

20

YAĞMUR SUYU DRENAJ HATTI ÇALIŞMASI
CUMHURİYET MAHALLESİ 532. SOKAK

21

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ MİTHAT DÜLGE CADDESİ
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KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
1- 30 Ocak - 02 Şubat 2020 tarihleri arasında
İstanbul’da
düzenlenen
Doğu
Akdeniz
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMİTT
2020’ ye belediyemizce katılım sağlanmıştır.

2-Belediye
Başkanlığımız
tarafından
belediyemizde görevli personellere yönelik Ahiler
Kalkınma Ajansının yayınlamış olduğu 2019 yılı
teknik
destek
programı
kapsamında
“Kapadokya’nın Avanos Kapısı” adlı proje ile
Pointer Danışmanlık tarafından eğitim programı
gerçekleştirilmiş
ve
eğitim
başarı
ile
tamamlanmıştır. 11 Aralık 2019 tarihinde
başlayan ve haftada üç gün süren Avanos
Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen
programda Eğitmen Murat GÜNEY önderliğindeki
eğitimler, belediye birim personellerinin aktif
katılımı ve ayrıca Avanos’ta yer alan işletme ve
özel sektör temsilcilerinin de yer aldığı çalıştay ile
3 Ocak 2020 tarihinde son bulmuştur.
3-25 Ocak 2020 tarihinde merkez üssü
Elazığ ve Malatya olan depremde zarar
gören vatandaşlarımız için ilçe halkından
bağış ve
ayni yardım toplanarak
depremzedelere gönderilmiştir.

4-13 Şubat 2020 tarihinde Kadın Evi’ nde “ Halk
Buluşması” toplantısı gerçekleştirilmiştir.
5-2020 Nisan ayı başında ülkemizde de görülmeye
başlanan COVİD-19 salgını sebebiyle; maske,
dezenfektandan
oluşan
paketler
hazırlanarak
ilçemizdeki tüm hanelere dağıtılmıştır.
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6-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası
olması sebebiyle ilgili haftada ilçemizde yaşayan çocuklara
ait bayram içerikli yaklaşık 200 adet video sosyal medya
hesaplarında paylaşılmıştır.
Ayrıca 23 Nisan 2020 tarihinde belediyemiz terasında
akşam saatlerinde ışık ve havai fişek gösterisi
gerçekleştirilmiştir. Etkinliktemarşlar ve çocuk şarkıları
yayınları da yapılmıştır.

7-2020 Nisan ayı başında ülkemizde de görülmeye
başlanan COVİD-19 salgını sebebiyle Avanos
Belediyesi Kadın Evinde gönüllü kadınların da
katılımı ile halkımızda ücretsiz dağıtılmak üzere
maske üretimi başlatılmıştır. 2 ay boyunca devam
eden üretimde dikilen maskeler halkımıza ve belediye
personeline ücretsiz dağıtılmıştır. Toplamda 21.000
adet maske üretilmiştir.
8-2020 Haziran ayından itibaren Ekim ayına kadar Avanos Kadın Evi’nde görevli giyim-dikiş
kursu hocası ve gönüllü kadınların desteği ile kumaş maske üretim faaliyeti devam etmiştir.

9-2020 Mayıs ayının ilk haftasında Ramazan ayı
münasebetiyle, ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımıza
553
adet
erzak
kolisi
dağıtılmıştır.

10-Anneler günü sebebi ile 10 Mayıs 2020 Pazar
günü ilçemizdeki annelere dağıtılmak üzere 150
adet
karanfil
alınmış
ve
dağıtımı
gerçekleştirilmiştir.

11-9 Haziran 2020 tarihi itibarıyla whatsapp
ihbar ve iletişim hattı faaliyete geçmiştir.
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12-20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen
LGS sınavı için ilçemizde sınava giren
öğrencilere dağıtılmak üzere 200 adet kalem,
maske ve su paketlenerek hazırlanmış ve
dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

13-21 Haziran Pazar günü Babalar günü
münasebetiyle ilçemizdeki iki yaşlı büyüğümüz
ve bir şehit babasının ziyareti için ilgili
hazırlıklar
yapılarak,
evlerine
ziyaretler
gerçekleştirilmiştir.

14-29 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Amfi Tiyatro
civarındaki Kadın Emek Stantlarımız için
başvurular alınmış; 8 Temmuz 2020 tarihinde
kura çekimi ve bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirilerek tahsisleri sağlanmış ve
faaliyete başlanmıştır.

15-2020 Haziran ayı içerinde Avanos
Belediyesi resmi internet sitesi ilgili
hazırlıklar yapılarak yenilenmiştir.

16-2020 Eylül ayı içerisinde belediyemiz
tarafından ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi
ailelerin 0-10 yaş arası çocuklarına süt
desteği sağlamak amacıyla “Süt Kardeşim”
projesini hayata geçirmek için çalışmalarımız
başlamıştır.
17-2020 Eylül ayının ilk haftasında
corona
virüs
ile
mücadelenin
başkahramanı olan sağlık çalışanlarına
ve emniyet mensuplarına tatlı ikramı
yapılmıştır.
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18-10 Eylül 2020 tarihinde Amfi Tiyatro Yanı
otopark alanında çocuklar için Kral Şakir,
yetişkinler için Çınar Ağacı adlı film
gösterimlerinin gerçekleştirildiği “ Gezen
Sinema Tırı” etkinliği gerçekleştirilmiştir.
19-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
kapsamında Bayram Tepesi’ nde ses, ışık ve
havai fişek gösterisi gerçekleştirilmiştir.
20-25 Kasım Kadına Şiddete Karşı
Mücadele ve Uluslararası Dayanışma
Günü etkinlikleri kapsamında ilçemizdeki
Asma Köprü çarşı giriş kısmı farkındalık
yaratılmak amacıyla turuncu balonlarla ve
ışıklarla süslendi.

21-27 Kasım 2020 tarihinde Özkonak
Ziyaret
Dağı
Maksut
mevkiinde
siyanürle altın arama çalışmalarına
ilişkin Başkanlığımız adına basın
açıklaması hazırlanarak yayınlanmıştır.
22-30 Kasım 2020 tarihi itibarıyla COVİD-19
salgını sebebiyle evinde karantinada olan ve
gıda
temininde
güçlük
çeken
vatandaşlarımıza karantinaları süresince ve
ilçemizde ikamet eden 65 yaş üstü
vatandaşlarımıza akşam yemeği hizmetine
başlanılmıştır.

23-Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen proje için
ilçemizdeki ilköğretim öğrencilerine dağıtılmak üzere maske, dezenfektandan oluşan 100
adet hijyen paketi hazırlanmıştır.
24-2020 yılında; bakıma muhtaç, yatalak hasta ve yaşlılar için verdiğimiz “ Evde Tıraş”
hizmeti korona salgını sebebiyle tedbir amaçlı Nisan-Eylül ayları arasında
durdurulmuştur. Ekim ayı itibarıyla önlemler alınarak hizmete devam edilmeye
başlanılmıştır.
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25-19 Aralık 2020 tarihinde Akdeniz
Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Prof. Dr. Ata Nevzat YALÇIN ile instagram
platformu üzerinden korona virüs ile ilgili
bilgilendirme canlı yayını gerçekleştirilmiştir.

26-Üzerinde
Mustafa
Kemal
ATATÜRK fotoğraflarının bulunduğu,
2021 yılı duvar ve masa takvimleri
tasarlanarak; üzerinde belediyemiz
logosu bulunan ajanda, tükenmez
kalemler ve karton çantalar ile birlikte
basımı sağlanmıştır. Bu hediyeliklerin
bölgemizdeki
kamu
kurum
ve
kuruluşlarına, işletmelere, siyasi parti
temsilciliklerine, haber ajanslarına ve
halkımıza
ücretsiz
dağıtımı
sağlanmıştır.

27-Belediyemiz sosyal medya hesaplarından güncel, tarihi, toplumsal, sanatsal vb.
toplumu yakından ilgilendiren konularda paylaşımlar (256 adet) düzenli olarak yapılmıştır.
Ayrıca bazı özel gün ve haftalar için ilçemizde yer alan billboard ve raketlere de ilan ve
mesaj tasarımları çıkılmıştır.
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PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Park ve Bahçeler:

İlçemiz sınırları içinde bulunan 37 adet mahalle
parkımız, 4 adet rekreasyonel park alanlarımız
(kültür ve spor parkı, çevreyolu köprüsü-mado-taş
köprü hattı, çevreyolu köprüsü-kıyı kafe-taş köprü
hattı, piknik alanı) ve refüjlerimiz olmak üzere
toplam 178.645m2 net yeşil alanlarımızın bakımı,
biçilmesi, tırpanlanması, gübre atımı ve sulama
işlerinin yapılması.
İlçemiz yeşil alanlarında bulunan toplam 37.506 adet
Ağaç-Ağaçcık-Çalı gruplarının bakım, budama,
sulama, dip temizlikleri, ilaçlama ve canlılığını
yitirmiş olan bitkilerin söküm, kesim işlerinin
yapılması.

İlçemiz geneli mahalle parklarına,
rekreasyonel park alanlarına, yol
kenarlarına ve refüjlere olmak üzere
toplam 3.177 adet Ağaç-Ağaççık-Çalı
grubu ve 26.304 adet mevsimlik çiçek
dikimi yapılması.

İlçemiz yeşil alan sınırları içerisinde toplam
6.000m2’lik alanda dikilen mevsimlik çiçek, gül,
taflan vb. bitkilerin dip çapalarının yapılması.
Avanos Mezarlığında 80.000m2’lik alanda yabani
otların tırpanlanma işlerinin iki (2) defa yapılması.
Yol, kaldırım ve kenarlarında bulunan yabani otların
tırpanlanma işlerinin yapılması.
Demir atölyemiz ile Marangozhanemizde mahalle
parkları ve rekreasyonel park alanlarında eskiden
beri kullanılan çocuk oyun grupları, spor aletleri,
kamelya, pergole ve banklarımızın bakımlarının
yapılması.
28

Avanos Mezarlığında, Avanos Şehitliğinin
projelendirilerek uygulamasının yapılması.

Huzur evleri kooperatifi sınırları içerisinde Şehit Şevket TEKİN Parkının projelendirilerek
uygulamasının yapılması.

29

Nevşehir kavşağının projelendirilerek uygulamasının yapılması. Ayrıca kavşak yolu
üzerindeki yan yeşil alanlarda çiçekli şev taşı kullanılarak alanın bitkilendirilmesinin
yapılması.

Belediye binası arkası ile asma köprü arasındaki yürüyüş yolu üzerinde, 590m2’lik alanın
projelendirilerek kuru peyzaj çalışmasının yapılması. Ayrıca demir atölyemiz ve
marangozhanemizde yapımı önümüzdeki yıl için planlanan oturma alanlarının sert zemin kısmı
oluşturularak uygulamasının yapılması.
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Belediye binası yan tarafındaki otopark
alanı girişinin, kuru peyzaj çalışmalarının
yapılması.

Saat kulesi yanındaki üçgen refüjde kuru peyzaj
çalışması yapılarak küpler ile yeni bir tasarım
yapılması.

Yenimahalle Göktaş Evleri’nde 400m2’lik
alanda yeni park projesinin hazırlanması.
Jandarma
kavşağının,
yeniden
projelendirilerek uygulamasının yapılması.

Bahçelievler
Cami
yanındaki
yuvarlak
kavşakta, peyzaj çalışması yapılması.

Sentez yolu üzerinde bulunan trafonun yan
tarafındaki boş alanda, peyzaj çalışmasının
yapılması.
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Asya kavşağının yeniden
uygulamasının yapılması.

projelendirilerek

Eski cezaevi kavşağının projelendirmesinin yapılması.
Mahalle parkları, rekreasyonel park alanları ve
refüjlerin komple m2 hesabının yapılarak liste
hazırlanması.
Avanos-Çavuşin-Göreme karayolu üzerinde ‘Daha yeşil
ve yaşanabilir şehirler hedefi’ düşüncesiyle 3.350m
Bisiklet Yolu ve 6.475m Yeşil Yürüyüş yolu
projelerinin oluşturulması.
Bahçelievler
Yardımlaşma
ve
Dayanışma Derneğinin geçtiğimiz yıl
getirmiş olduğu 300 adet meşe ağacının
düzenli olarak dip çapasının ve
sulamasının
yapılarak
çevre
temizliğinin ise motorlu sırt tırpanı ile
yapılması.

Şairler sokağından Bayram Tepesine çıkılan
alanda mevcutta var olan duvarın Kırma Kayseri
Taşı ile yükseltilmesinin yapılması.
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Bayram tepesindeki Türk Bayrağının, yerinin değiştirilerek alandaki yuvarlak oturma grupların iç
kısımlarında, kuru peyzaj çalışmalarının yapılması.

33

Sokaktan alınan yaralı kedi ve köpeklerin tedavilerinin yapılması. Ayrıca küpesiz olan sokak
köpeklerinin kısırlaştırılarak tekrar sokağa bırakılması.

Irmak içindeki adada bulunan ağaçların budanarak, ihtiyaç sahiplerine verilmesi.

34

Köybağında yeni su kaynakları bulunarak, Belediyemize ait İçme Suyu Tesisinin kurularak
çevre düzenlemesinin yapılması.
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Değirmenbaşı kuyuları için 3000 Mt 160 mm 10 atü PE100 boru döşendi.
Bozca Arıtma Tesisi, Değirmenbaşı kuyuları, Şehir içindeki mevcut depolarımıza KORUBİN akıllı
panoları yerleştirildi.
Değirmenbaşı’ndaki kuyularının eski 2500 mt uzunluğunda 25 direkten oluşan yüksek gerilim
hattının bakımı yapıldı.
Değirmenbaşı kuyuları için 100 Kvalık trafo ve pano montajı yapıldı.
Değirmenbaşı kuyuları için yapılan binanın elektrik, kamera tesisatı ve montajı yapıldı.
Bozcadan gelen ana hat üzerinde bulunan 20 adet 80 MM lik VANTUZ yenisiyle değiştirildi.
250 Mt 110 mm 10 Atü PE 100 boru Göktaşkooperatifini beslemek için döşendi.
104 MT 250 MM 10 ATÜ PE100 Nevşehir yolu depo irsaliye hattı patlayan kısım değişildi.
20 MT 250 mm 10 Atü PE 100 Boru depolar arası patlak kısım değiştirildi.
Ana hat ve Şehir içi hatlardaki patlaklar yapıldı.
Hastane kavşağında ana hatta vana koyularak hat ayrımı yapıldı.
Jandarma kavşağı ağaç aydınlatması yapıldı.
Belediye binası arka tarafında yapılan peyzaj düzenlemesi için aydınlatma direkleri kablosu
çekildi ve direk montajları yapıldı.
Piknik alanı güç ve kamera kabloları için altyapı borulaması ve bağlantı kutuları montajı yapıldı.
Sanayi iş ocakları mevcut kamera sisteminin arızalanan kablolarının değişimi yapıldı.
Mevcut parklardaki eski tip COPLED projektörler arızalandıkça daha uzun ömürlü POWERLED
ve IP66 koruma sınıflı projektörlerle değişimi yapıldı.
Belediye Hizmet binası 2. Kata taşınan Emlak, Zabıta ve İtfaiye odalarının internet telefon ve
elektrik kabloları çekildi. Uygun yerlere anahtar priz tesisatı yapıldı. Yeni Fen İşleri odasının
elektrik, internet ve telefon hatları çekildi.
Belediye içinde eski eski Fen İşleri odasında eski hatlar söküldü. Uygun yerlere yeni tesisat
döşendi.
TOKİkonutları, Ziraat Bankası önü ve Yeni Mah.426. sok. yeni ilan cihazları montajı yapıldı. Yıl
içerisinde mevcutta bulunan ve arızalanan ilan cihazları tamiratları yapıldıktan sonra montajları
yapıldı.
Kum ocağında bulunan ve yeniden revize edilen Taş Kırma sisteminin kablo bağlantıları yapıldı.
Kırma sisteminin trafosundaki kompanzasyon sistemi yenilendi.
Kum ocağı eleme sistemine yetersiz gelen vibrasyon motorunun yerine 2 adet vibrasyon motor
montajı yapıldı.
Geçici hayvan barınağında yapılan Kaynak atölyesine elektrik tesisatı çekildi
Belediye binası arka tarafında yapılan peyzaj düzenlemesi için aydınlatma direkleri kablosu
çekildi ve direk montajları yapıldı.
Geçici Hayvan Barınağındaki kamera sistemi yeni tip IP kamera sistemiyle yenilendi.
Geçici Hayvan Barınağında yapılan marangoz atölyesi için elektrik tesisatı çekildi.
Atık su arıtma tesisinde bulunan çamur susuzlaştırma makinasının komple revizyonu yapıldı.
Karaseki Mah. Huzur Koop. yanında bulunan Şehit ŞEVKET TEKİN parkının komple abonelik,
tesisat ve aydınlatma direk montajları yapıldı.
23 Nisan,19 Mayıs,29 Ekim,10 Kasım vb. özel günlerde ses sistemi kurulma işi yapıldı.
Saat kulesi önü üçgen refujte yapılan peyzaj çalışmasına LED projektörlerle aydınlatma yapıldı.
Aynırefüjde belediyemizden izlenebilen 3 adet kamera takıldı.
Çeşitli yerlerde yapılan kazı çalışmaları neticesinde koparılan yeraltı kablo tamiratları yapıldı.
Mevcutta bulunan çarsı içi ve parklardaki aydınlatma direklerinin patlayan ampulleri periyodik
olarak değişimi yapıldı.
Yıl içerisinde bayram tepesinde bulunan bayrak direğindeki Türk bayrağı eskidikçe yenisiyle
değişimi yapıldı.
Mado önü otopark gişesi için elektrik hattı çekildi ve aydınlatma direği montajı yapıldı.
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İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ:
1- Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği doğrultusunda, kamu ve özel işyerlerinin
Yangın Emniyeti açısından, denetlenerek itfaiye raporlarının hazırlanması hizmeti
kapsamında 32 adet işyeri incelenmesi yapılmış; itfaiye raporları düzenlenmiştir.
2- Çıkan yangınlara müdahale edilerek söndürülmesi hizmeti kapsamında 63 adet arazi,
orman, fidanlık, ekin, ot, saman vb. yangını, 23 adet işyeri ve ev yangını, 12 adet motorlu
araç yangını olmak üzere toplam 98 adet yangına müdahale edilerek söndürülmüştür.
3- İtfaiye merdiveni hizmeti kapsamında 87 adet merdiven hizmeti verilmiştir.
4- 25 adet muhtelif maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edilmiştir.
5- 88 adet ev ve işyerlerine itfaiye aracı ile su taşıma hizmeti verilmiştir.
6- 108 adet itfaiye aracı ile yol, meydan ve okul bahçesi yıkama hizmeti verilmiştir.
7- 21 adet su ve sel baskını nedeniyle oluşan yerlere suyun tahliye edilmesi için,
motopomp hizmeti verilmiştir.
8- 4 adet kuyu vb. yerlere düşen muhtelif hayvanların kurtarılması hizmeti verilmiştir.
9- 5 adet okulda öğrenciler için verilen itfaiye tatbikat eğitimine katılım sağlandı.
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ:

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
öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamakla yetkili ve görevlidir.
2020 yılında;
1- 117 adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiştir.
2- Çeşitli konularda Kabahatler Kanuna göre 52 adet idari para cezası tanzim edilmiştir.
3- 103 vatandaşımızın dilekçesine azami 30 gün içerisinde cevap verilmiştir.
4- Değişik konularda 89 adet tutanak düzenlenmiştir.
5- 1 adet iş yerine mühürleme kapatma cezası uygulanmıştır.
6- Katı yakıt satışı yapan işletmelerin rutin denetimi yapılmıştır.
7- İlçemizde bulunan Okul kantinlerinin denetimi yapılmıştır.
8- Belediye sınırlarımızı kullanmakta olan 62 okul servis aracı denetimi yapılmıştır.
9- Çevre ve görüntü kirliğine neden olan cadde ve sokaklarda bulunan yığıntılar
hakkında uyarılar yapılarak, kaldırılması sağlanmıştır.
10- Mithat Dülge Caddesi ve Kıyı Kafe – Sağlık Ocağı arasında kalan yol için verilmiş olan
araç park yasağı üzerinde titizlikle durulmuş, araçların park etme suretiyle beklemeleri
önlenmiştir.
11- Trafik yön levhaları düzenlenmiş, bakım ve onarımları yapılmıştır.
12- Vefat nedeniyle cenaze evlerine helva ve yemek götürülmüş, acılarına ortak
olunmuştur.
13- İlçemiz içerisinden geçen Kızılırmak projesi uygulama alanlarında faaliyete geçirilmiş
yeşil alanlar, piknik alanları, oyun ve eğlence yerlerinde halkın huzur ve sükûn
içerisinde gezebilmeleri için Zabıta Müdürlüğü tarafından devriyeler atılmak suretiyle
görev yapılmıştır.
14- İlçemizdeki yol çalışmalarında yol- güvenlik tedbirleri alınmıştır.
15- Hayvan şikâyetleri ile ilgili Park Bahçeler Müdürlüğü ile koordineli olarak şikâyetler
değerlendirilmektedir.
16- İlçemize günlük gelen seyyar satıcılarla ve dilencilerle mücadele edilmiş, dilenci sayısı
asgari düzeye indirilmiştir.
17- İlçemiz genelinde hafriyat nakliyat işi yapanların denetimi ve takibi yapılmış olup
hafriyat atıklarının belirlenen yerler dışına dökülmesi engellenmiştir.
18- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Belediyemize verdiği görevler
kapsamında işyerlerinde yıl boyunca denetim ve kontroller yapılmıştır. Tespit edilen
aykırılıklar hakkında tutanak tanzim edilerek Avanos Kaymakamlığı’na bildirilmiştir.
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ZABITA HİZMETLERİ
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TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:
2020 yılında 1 adet müdür, 1 adet işçi çavuşu, 36
adet işçi, 3 adet sıkıştırmalı çöp toplama aracı, 1 adet yol
süpürme aracı, 1 adet kaldırım süpürme aracı, 1 adet
traktör ile Temizlik Hizmetleri, Atıksu Arıtma Hizmetleri ve
Cenaze Gassaliye ve Defin Hizmetleri yerine getirilmiştir.
Avanos Belediyesi imar sınırları içerisinde bulunan bütün
köy, mahalle, sokak, konut ve işyeri önlerine bırakılan çöp
ve evsel katı atıklar toplanarak Nevşehir’de bulunan
Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği’ne ait
Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine nakledilmiş, Avanos
Belediyesi imar sınırları içerisinde bulunan bütün cadde,
sokak, çarşı merkezi, pazaryeri, parklar, piknik alanları,
ırmak kenarları, ırmak içi, umumi tuvaletler, çevreyolu ve
boş arsaların temizlikleri yapılmıştır.
İlçemizde bu yıl, art arda yaşanan sel felaketleri
sebebiyle, tüm sokak ve caddelerde yoğun bir biçimde
biriken kumların temizliği yapılmıştır.
Avanos Belediyesi Ambalaj Atıkları Yönetim Planı
doğrultusunda ambalaj atıklarının kaynağında, ayrı
toplama çalışmaları devam etmektedir. Çarşı merkezi ve
ırmak kenarında konumlandırılan geri dönüşüm
kutularına, kağıt, karton, cam, plastik ve metaller ayrı
olarak toplanmaktadır. Ayrıca otel, market ve evlerden de
ambalaj atıkları toplanmaya devam etmektedir.
Küresel Salgın Covid-19 pandemisi sebebiyle tüm okullar,
kamu kurum ve kuruluşları, halk otobüsleri, taksiler,
otobüs durakları, umumi tuvaletler, pazaryeri ve
caddelerin dezenfeksiyonu sağlandı. Pazaryerinde
dezenfeksiyon tüneli hizmete sunuldu. Pazaryeri ve tüm
tören alanlarında vatandaşlarımızın kullanımı için
dezenfektan temini sağlandı. Halk pazarı kurulduğu
günler, pazaryerine giriş ve çıkışların kontrolü sağlandı.
Vatandaşlarımızın dezenfektan kullanımı sağlanmış ve
ateş ölçümleri yapılmıştır.
Avanos Belediyesi ile Deha Bitkisel Atık Yağ Toplama
Geri Kazanım BiodizelÜrt. San. ve Tic. A.Ş. ile Bitkisel
Atık Yağların çevreye ve doğaya zarar vermeden
toplanması için hazırlanan protokol gereği, bitkisel atık
yağlar evlerden, iş yerlerinden ve Belediye binamızda
konumlandırılan alandan toplanmaya devam edilmiştir.
2020 yılında 55 adet erkek, 51 adet kadın, 1 adet bebek
(düşük) olmak üzere, 107 adet (20 adedi Bulaşıcı Hastalık
/ Covid-19 ) cenaze, temizlik işçilerinden dönüşümlü
olarak 4 işçi ile gassaliye, mezar kazma, defin işleri
hizmeti verilmiştir.
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Mezarlık çevresi ve gasilhanenin temizliği yapılmıştır.
Çevre köy ve kasabaların, özellikle Covid-19 bulaşıcı
hastalığı bulunan cenazelerinin nakli, gassaliyesi ve
defni hususlarında yardımda bulunulmuştur.
Belediyemiz Atıksu Arıtma Tesisi 2 adet işçiyle
Avanos, Çavuşin, Göreme ve Uçhisar’ın bir kısmının
kanalizasyonundan gelen evsel nitelikli sıvı atıklarının
arıtılarak Deşarj konulu Çevre İznine istinaden
Kızılırmak Nehrine deşarjı sağlanmıştır.
Yaşanan sel felaketleri, mevsim normalleri ve diğer
sebeplerle oluşan sinekler ve ırmaktan kaynaklı halk
dilinde Üvez olarak tanımlanan Simuliumspp. türleri
ile mücadele hususunda larvasit ve uçkun
ilaçlamaları yapılmıştır. Tüm gübrelik alanlarda
kaynak ilaçlaması yapılarak, bazı mahallerde ortaya
çıkan akrep, sarıkız gibi canlılar ile mücadele
edilmiştir

Avanos Mezarlığı Taziye Evi’nin yanına Belediyemiz ve hayırsever bir vatandaşımızın
destekleriyle yeni morg ve gasilhaneinşaası yapılarak 2021 yılında faaliyete geçirilmiştir.
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5. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ:
Yönetim: Belediye Başkanı, idarenin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisidir. İlgili kanunda
gösterilen esas ve usullere göre belediye sınırları içerisindeki seçmenler tarafından doğrudan
seçilir.
İç Kontrol:5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince, Belediye Meclisince
oluşturulan Osman DİLERİ’ n Komisyon Başkanlığı ile Denetim Komisyonunca, 2019 mali yılı iş
ve işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştiği görülmüş, herhangi bir
usulsüzlüğe rastlanılmamıştır.
2.

A.

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VEDEĞERLENDİRMELER
MALİ BİLGİLER:
1- BütçeUygulamaSonuçları
2020 YILI TOPLAM GELİRİMİZ

:
:25.464.193,44 ₺

2020 YILI
GELİR BÜTÇE İZLEME GRAFİĞİ

0%

17%

56%

27%
0%

Vergi Gelirleri:4.150.662,69
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:6.679.657,83
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:60.000,00
Diğer Gelirler:14.151.338,92
Sermaye Gelirleri:422.534,00

2020 YILI TOPLAM GİDERİMİZ

:25.331.409,19 ₺

2020 YILI
GİDER BÜTÇE İZLEME GRAFİĞİ
2%

1%

1%
Personel Gideri:3.500.604,86
14%

2%

SGK Devlet Primi Giderleri:511.947
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri:20.260.086,65
Faiz Giderleri:450.497,85
Cari Transferler:350.391,88

80%

Sermaye Giderleri:257.879,98

44

3. MALİ DENETİM SONUÇLARI:
Belediyemiz Mali Hizmetleri, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Mali
tablolarımız; yılsonu itibariyle mali durum ve faaliyet sonuçlarını kapsayacak şekilde genel
kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde hazırlanarak doğruluk ve güvenirlik açısından
net biçimde ortaya konulmuştur.
Mali Denetim; Belediyemiz tarafından mali tablolardaki tutar doğruluklarını belirlemek,
önemli parasal ve açıklama hatalarının olup olmadığını ortaya koymak amacıyla ve hesap
verilebilirliğin sağlanmasına yönelik olarak algılanmaktadır. Başka bir ifade ile mali denetim
bütçe uygulamalarına ilişkin olarak belediyemizin mali karar ve işlemlerininsorgulanmasıdır.
Bu açıdan mali denetim kurumumuz açısından büyük önem taşımaktadır. Faaliyet
Raporlarının Belediye Meclisine sunulması ile Mali tablolarımız kamuoyu bilgisine
sunulmaktadır. Denetim elemanları tarafından yapılan denetim ve değerlendirmelerde
kurumumuzda uygunsuzluk, usulsüzlük ve maddi hata tespit edilmemiştir.
Belediyemizin mali fotoğrafı diye tanımlayabileceğimiz mali tablo, mali rapor ve
beyanları doğruluk, açıklık ve samimilik esasları içerisinde hazırlanmaktadır. Mali denetim
sürecinde;
muhasebe düzenimizin yeterliliği, mali işlemlerin doğrululuğu (hatadan
arınmışlığı), gelir ve gider işlemlerinin kanun tüzük ve yönetmeliklere uygunluğu
ortayakonmaktadır.

4. EKLER
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporlar yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin işlemlerinin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığınıbildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontrol, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
Avanos Belediye Başkanlığı / NEVŞEHİR

Celal Alper İBAŞ
Belediye Başkanı
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporlar yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda
yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.
Avanos Belediye Başkanlığı / NEVŞEHİR

Celal Alper İBAŞ
Belediye Başkanı

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek
üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve
önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2020 Yılı Faaliyet raporunun “3/A – Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.
Avanos Belediye Başkanlığı / NEVŞEHİR
Engin ÖZTÜRK
Mali Hizmetler Müdür Vekili
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