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“Kendiniz için değil, 

bağlı bulunduğunuz

ulus için elbirliği ile 

çalışınız. Çalışmaların en 

yükseği budur.”

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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RECEP TAYYİP ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

“Bu ülkeyi sevmenin en büyük 

göstergesi, bu milletin gelecek 

kuşaklarına bugünkünden daha 

güçlü ve müreffeh bir Türkiye 

armağan etmek olacaktır.”





> Önsöz

H� z m e t l e r l e  v e 
projelerle dolu 2019 
y ı l ı n ı  g e r � d e 

bırakırken; Polatlı'ya çağ atlatacak 
projelerle ve yen� b�r v�zyonla; 
Polatlımıza aynı aşk ve �nançla h�zmet 
ed�yor olmanın gururunu yaşıyoruz. 
Daha yaşanılab�l�r b�r Polatlı �ç�n 
çıktığımız bu yolculukta şehr�m�ze 
değer katacağına �nandığımız, 
halkımızın �ht�yaçlarına karşıl ık 
vereceğ�n� b�ld�ğ�m�z, �nsan odaklı 
b�rçok projem�z� s�zler�n takd�r ve 
beğen�ler�ne sunduk. 

Ge c e  u y u m a d a n , 
gündüz yorulmadan 
ş e h r � m � z � n  h e r 

kö ş e s � n e  u l a ş t ı k ,  � y �  ve  kö t ü 
günler�n�zde s�zlerle b�rl�kte olduk, 
beled�yen�n kapıları sonuna kadar 
halkımıza açtık. Beled�yec�l�ğ�n, 
sadece yol ve kaldırım yapmaktan 
�baret olmadığını, sanat, spor, t�yatro, 
halk oyunları g�b� b�rçok alanda 
sürekl� hale get�rd�ğ�m�z başarı 
�vmes�yle Sosyal  Beled�yec� l �k 
anlayışını şehr�m�zde hâk�m kıldık. 

Polat l ımız  bugün Başkent 
Ankara 'n ın  yan ı  baş ında 
tarımsal üret�m�, hızla gel�şen 

sanay�s�, tar�hsel potans�yel�, ulaşım 
�mkanları, eğ�t�ml� ve genç nüfusu �le 
marka şeh�r olma yolunda em�n 
adımlarla �lerlemekted�r. Polatlımızı 
tüm Türk�ye'de b�r örnek hal�ne 
get�rmek; modern, nez�h ve marka b�r 
şeh�r olmasını sağlamak �ç�n büyük 
b�r gayret �çer�s�ndey�z. Bundan 
sonrak� süreçte de s�z değerl � 
hemşehr�ler�m�z�n dualarıyla; gelecek 
odaklı, bugünden yarını planlayan, 
sosyal hayatı kolaylaştıran yönet�m 
anlayışımızla eğ�t�ml�, sağlıklı ve aydın 
nes�ller�n yet�şt�ğ� b�r Polatlı �ç�n 
dünden daha çok çalışacağız. 

Ger�de kalan 2019 yılının 
ardından şeffaf, açık, 
hesap vereb�l�r, �lkel� ve 

dürüst beled�yec�l�k anlayışıyla 
Polatlımız �ç�n h�zmetler�n en �y�s�n�, 

Mürsel YILDIZKAYA
                      Belediye Başkanı
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> Genel Bilgiler

Misyonumuz;

Vizyonumuz;

P o l a t l ı m ı z ı n  k ü l t ü r ü n e , 
geleneklerine ve tarihine sahip 
ç ıkarak,  tüm hemşeri ler imizin 
doğumundan başlayarak, sağlıklı bir 
çevrede ihtiyaçlarını karşılamak, iyi 
günde zor günde yanında olmak, 
birleştirici, çağdaş, tarafsız ve şeffaf 
hizmetler sunmaktır.

 Milli, manevi 
ve insani değerleri 
k o r u y a r a k , 
Türkiye'de l ider, 
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Anayasanın 127'nci maddesine göre mahalli 
idarelerin görev ve yetki alanı mahalli müşterek 
ihtiyaçlardır. Anayasanın ilgili maddesi ile Avrupa 
Yerel Yönetimler Özerklik Şartının “Özerk Yerel 
Yönetimin Kapsamı” başlıklı 4'üncü maddesinde 
öngörü- len ilkelere de uygun olarak belediyelerin 
görev ve sorumlulukları düzenlenmiştir. 

Belediyelerin teşkilat ve görevlerine ilişkin temel 
kanun, 13/7/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 
sayılı Belediye Kanunudur. Bu Kanunla beraber 
belediye yönetimleri idari ve mali özerkliğe sahip 
birer kamu tüzel kişiliğine dönüşmüştür.

Belediye tüzel kişiliğinin kendinden beklenen 
hizmetleri yerine getirebilmesi için belli görev ve 
yetkilerle donatılmış olması önemlidir. 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanununda yapılan 
düzenlemeleri bir kenarda tutarak, 5393 sayılı 
Belediye Kanununda bel i r lenen esaslar 
çerçevesinde belediyelerin temel görevlerini 
ifade etmek gerekir. Çünkü Büyükşehir Belediye 
Kanununda özellikle düzenlenmeyen bütün 
alanlarda 5393 sayılı Belediye Kanununda yer 
alan düzenlemeler büyükşehir belediyeleri ve 
büyükşehir dâhilinde yer alan ilçe ve ilk kademe 
belediyeleri için de geçerlidir.

5393 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde, 
belediyelerin görev ve yetkileri tek tek sayılmak 
yerine hizmet alanları sayılmıştır. Maddenin 
birinci fıkrasında vurgulanan mahalli ve müşterek 
nitel ik Belediye Kanununun ve belediye 
idaresinin ayırt edici önemli bir özelliği olup, 
görevlerin yerine getirilmesinde gözetilecek 
önemli bir kriterdir. Kanunlarda açıkça başka bir 
kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen “mahalli 
müşterek” nitelikteki her türlü görev ve hizmetin 
belediyelerce yapılması esası öngörülmüştür.

Belediyenin yetki ve imtiyazlarını ikiye ayırmak 
mümkündür. Kanunun 14 üncü maddesinde bu 
ayırım, (a) ve (b) bendi şeklinde yapılmıştır. 

Maddenin (a) bendinde, daha çok mahalli 
müşterek nitelikte olan ve belediyelerin varlık 
neden in i  o luşturan  b i r  tak ım görev ler 
düzenlenmiştir. Maddenin (b) bendinde ise 
merkezi yönetimin görev alanına giren bir takım 
görevler sıralanmıştır. 5393 sayılı Kanunun 
14'üncü maddesinin (a) bendinde düzenlenen bu 
görevler belediyelerin başlangıçtan beri 
yürüttüğü görev ve sorumluluklar olup bunlar 
belediyelerin varlık nedenini de oluşturur.

Mahalli müşterek nitelikte ve sadece belediye 
sınırları ile kaim olan bu görevler şunlardır:

· İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi 
kentsel altyapı hizmetleri vermek, (Büyükşehir)
· Coğrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak, 
· Çevrenin korunması ve çevre sağlığı 
hizmetleri sunmak, 
· Temizlik ve katı atık hizmetleri vermek, 
· Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve 
ambulans hizmetleri sunmak, 
· Şehir içi trafik hizmetleri, defin ve 
mezarlık hizmetleri, (Büyükşehir)
· Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlara 
ilişkin hizmetler, 
· Konut hizmetleri, 
· Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik 
ve spor hizmetleri, 
· Sosyal hizmet ve yardım, evlendirme 
meslek ve beceri kazandırma geliştirilmesi 
hizmetleri, 

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
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> Genel Bilgiler

Ayrıca, (Değişik 06.12.2012 gün ve 28489 sayılı 
Resmi Gazete) “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.” hüküm 
altına alınmıştır.

5393 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (b) 
bendinde; merkezi hükümetin veya merkezi 
hükümetin uzantısı konumundaki özel idarelerin 
görev alanına da giren bazı hizmet alanlarında, 
belediyeleri ,  görevl i  ve yetki l i  k ı lmışt ır. 
Belediyelerin bu kapsamdaki görevleri;

Dev lete  a i t  her  derecedek i  oku l 
binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir 
veya yaptırabilir. 

Bu okulların her türlü araç, gereç ve 
malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir. 

Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve 
işletebilir. 

(Değişik 06.12.2012 gün ve 28489 sayılı 
Resmi Gazete) Mabetlerin yapımı, bakımı, 
onarımını yapabilir. 

Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî 
dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan 
mekânlar ın  ve iş lev ler in in  korunmasın ı 
sağlayabilir 

Bu varl ıkların bakım ve onarımını 
yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına 
uygun olarak yeniden inşa edebilir.

Gerekt iğinde;  öğrenci lere,  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. (Değişik 06.12.2012 gün ve 28489 sayılı 
Resmi Gazete) “Belediyelerin birinci fıkranın (b) 
bendi  uyar ınca ,  sporu teşv ik  amacıy la 
yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel 
bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için 
tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez.”

* Gıda bankacılığı yapabilir.

5393 sayılı  Belediye Kanununun 14'üncü 
maddesinde belirtilen görevler çerçevesinde, 
belediyelerce verilmesi gereken hizmetlerin 
sunumunda iki ölçüte göre hareket edilmelidir. 
Bunlardan ilki, belediyenin mali durumudur. 
İkincisi ise görülecek hizmetin ivedilik derecesidir. 
Bu ik i  etkene bağl ı  o larak  h izmet ler in 
görülmesinde veya gördürülmesindeki öncelik 
sıralaması belirlenecektir.

Diğer taraftan, belediye hizmetleri, vatandaşlara 
en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle 
sunulmalıdır. Ayrıca hizmet sunumunda özürlü, 
yaşlı düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun 
yöntemler uygulanması gerekmektedir.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı 
belediye sınırlarını kapsamaktadır. Dolayısıyla 
sadece belediye sınırları içindeki müşterek 
ihtiyaçların karşılanmasına dönük harcama 
yapılabilir. Bununla beraber belediye meclisinin 
kararı ile mücavir alanlara belediye hizmetleri 
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1. Stratejik plan ile yatırım ve çalışma 
programlarını, belediye faaliyetlerinin ve 
personelinin performans ölçütlerini görüşmek 
ve kabul etmek. 
2. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, 
bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile 
fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri 
arasında aktarma yapmak. 
3. Belediyenin imar planlarını görüşmek 
ve onaylamak, Büyükşehir ve il belediyelerinde 
il çevre düzeni planını kabul etmek. 
4. Borçlanmaya karar vermek. 
5. Taşınmaz mal al ımına,  satımına, 
t a k a s ı n a ,  t a h s i s i n e ,  t a h s i s  ş e k l i n i n 
değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın 
kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde 
tahsisin kaldırı lmasına, üç yıldan fazla 
kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek 
kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine 
karar vermek. 
6. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma 
payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine 
bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini 
belirlemek. 
7. Şartlı bağışları kabul etmek. 
8. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve 
miktarı Beş bin TL'den fazla dava konusu olan 
belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, 
kabul ve feragate karar vermek. 
9. Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu'na tabi ortaklıklar kurulmasına 
veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye 
artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı 
kurulmasına karar vermek. 
10. Belediye adına imtiyaz verilmesine ve 
belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-
devret modeli ile yapılmasına, belediyeye ait 
şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine 
karar vermek. 

11. Meclis Başkanlık divanını ve encümen 
üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini 
seçmek. 
12. Norm kadro çerçevesinde belediyenin 
ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal 
ve değiş- tirilmesine karar vermek. 
13. Be led iye  taraf ından ç ıkar ı lacak 
yönetmelikleri kabul etmek. 
14. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve 
benzerlerine ad vermek, mahalle kurulması, 
kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının 
tespiti ve değiştirilmesine karar vermek, 
beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini 
kabul etmek. 
15. D i ğ e r  m a h a l l i  i d a re l e r l e  b i r l i k 
kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya 
veya ayrılmaya karar vermek. 
16. Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı'nın 
izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli 
idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına, 
kardeş kent iliş- kileri kurulmasına, ekonomik ve 
sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, 
sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler 
gerçekleştirilmesine, bu çerçevede arsa, bina 
ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama 
veya tahsis etmeye karar vermek. 
17. Fahri hemşerilik payesi ve beratı 
vermek. 
18. B e l e d i ye  b a ş k a n ı y l a  e n c ü m e n 

Belediye Meclisinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları Şunlardır:
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> Genel Bilgiler

Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından 
bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, mali 
hizmetler birim amiri ve belediye başkanının 
birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki 
üye olmak üzere yedi kişiden oluşur. 
Belediye Başkanının katılamadığı toplantılarda, 
belediye başkanının görevlendireceği başkan 
yardımcısı veya encümen üyesi, encümene 
başkanl ık eder.  Encümen toplantı lar ına 
gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim 
amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı 
olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağırabilir. 
1. Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile 
bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye 
meclisine görüş bildirmek. 
2. Yıllık çalışma programına alınan işlerle 
i lgi l i  kamulaştırma kararlar ını  almak ve 
uygulamak.

3. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin 
harcama yerlerini belirlemek. 
4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın 
ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 
5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 
6. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava 
konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma 
ile tasfiyesine karar vermek. 
7. Taşınmaz mal satımına, trampasına ve 
tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak, 
süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına 
karar vermek. 
8. Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış 
saatlerini belirlemek. 
9. Diğer kanunlarda belediye encümenine 
verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye Encümeninin Yetki, Görev ve Sorumlulukları Şunlardır:

Belediye Başkanı, görevinin devamı süresince 
siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında 
görev alamaz, profesyonel spor kulüplerinin 
başkan l ığ ın ı  yapamaz  ve  yönet iminde 
bulunamaz. 
1. Belediye teşkilatının en üst amiri olarak 
belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, 
belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. 
2. Belediyeyi stratejik plana uygun olarak 
yönetmek, belediye idaresinin kurumsal 
stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun 
olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve 
personelinin performans ölçütlerini hazırlamak 
ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, 
bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 
3. Belediyeyi  devlet daireler inde ve 
törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı 
yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
4. Meclise ve encümene başkanlık etmek. 
5. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını 
idare etmek. 
6. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve 
tahsil etmek. 

7. Yetkili organların kararını almak şartıyla 
sözleşme yapmak. 
8. M e c l i s  v e  e n c ü m e n  k a r a r l a r ı n ı 
uygulamak. 
9. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve 
encümen yetkisi dışındaki aktarmalara onay 
vermek.
10. Belediye personelini atamak. 
11. Be led iye  ve  bağl ı  kuru luş lar ı  i l e 
işletmelerini denetlemek. 

Belediye Başkanının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Şunlardır:
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1. Teşkilat Yapısı

5393 sayılı Kanuna göre belediye idaresinin 
organları; belediye meclisi, belediye başkanı ve 
belediye encümeninden oluşmaktadır.

Belediyesi Meclisi 

Polatlı Belediyesinin karar organı olan Belediye 
Meclisimiz, kanunda gösterilen esas ve usûllere 
göre seçilmiş 31 üyeden oluşmaktadır. Meclisimiz 
Belediye Başkanının başkanlığında her ayın ilk 
haftası toplanarak görev ve sorumluluklarını 
yerine getirmektedir. Belediye Meclisimizin 
görevleri arasında; 
  Stratejik plan ve faaliyet raporlarını onaylamak, 
      Bütçe ve performans ölçütlerinin belirlemek, 
* İlçe çevre düzeni planının ve imar planlarını 
onaylamak, 
* Genel hizmet politikaları ve stratejilerini 
belirlemek, 
* Norm kadro kapsamında belediye kadro ihdası 
ve değiştiri lmesine karar vermek gibi iç 
örgütlenmeye dönük kararları almak, 
* Belediye adına imtiyaz vermek, 
* Belediye iştiraklerinin özelleştirilmesine veya 
sermaye artışına karar vermek, borçlanmaları 
onaylamak bulunmaktadır.

Belediye Başkanı

Polatlı Belediyesi yönetiminin başı ve yürütme 
organıdır. Başkan, Polatlı Belediyesi ilçe sınırları 
içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. 
Belediye başkanının görev ve yetkilerinden 
bazıları şunlardır; 
* Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, 
* İlçe halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu 
için gereken önlemleri almak, 
* Belediyeyi stratejik plana uygun olarak 
yönetmek, 
* Belediye kaynaklarını ve teşkilatını sevk ve idare 
etmek, 
* Belediye Meclisinin ve Belediye Encümenin 
aldığı kararları uygulamaktır.

Belediyesi Encümeni 

Polatlı Belediye Başkanının Başkanlığında, 
Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl 
süre  gizli oyla seçilen üç üye ile biri Malî 
Hizmetler Müdürü olmak üzere Belediye 
Başkanının her yıl birim müdürleri arasından 
görevlendireceği 2 birim müdürü ile toplam 7 
üyeden oluşmaktadır. Belediye Encümeninin 
görevleri arasında; 
* Stratejik plan ile bütçe ve kesin hesabı 
inceleyerek Belediye Meclisine görüş bildirmek, 
*   Kamulaştırma ve ihale kararlarını almak, 
* Denetimler sonucundaki cezaları ve imar 
uygulamalarını karara bağlamak, 
* Taşınmaz mal alım, satım ve trampası ile ilgili 
Meclis kararlarını uygulamak ve yüksek disiplin 
kurulu kararlarını yerine getirmek bulunmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve 
Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. 
maddesi gereği belediye meclis çalışmalarına 
yardımcı olmak üzere ihtisas komisyonları 
oluşturulmuştur. Polatlı Belediyesi Belediye 
Meclisi 2017-2018 yılı ihtisas komisyonları 
aşağıdaki gibidir.

Belediye Meclisi

Plan ve Bütçe Komisyonu    
İmar ve Bayındırlık Komisyonu

C - İdareye İlişkin Bilgiler
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BELEDİYE 
BAŞKANI

 

HUKUK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

 

İMAR VE ŞE-

HİRCİLİK

 

MÜD.

 

TESİSLER MÜ-
DÜRLÜĞÜ

 

ÖZEL KALEM 
MÜDÜRLÜĞÜ

 

İŞLETME VE 
İŞTİRAK. MÜD.

 

MD.

 

TEMİZLİK İŞLERİ 
MÜD.

 

FEN İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

 

YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

 

BASIN YAYIN VE 
HALKLA

 

İLİŞKİ-
LER MÜD.

 

PLAN VE PROJE 
MÜD.

 

PARK VE BAH-
ÇELER MÜD.

 

ZABITA MÜ-
DÜRLÜĞÜ

SOSYAL YAR-
DIM İŞL.MÜD. 

İLİŞL.MÜD.V

RUHSAT VE 
DEN. MÜD.

MÜD.MD.

BİLGİ İŞLEM 
MÜDÜRLÜĞÜ

 

MALİ HİZMET-
LER

 

MÜD.

 

İNSAN KAY. VE 
EĞT. MÜD.

 

ÇEVRE 
KOR.VEKONT. 

MÜD.

DESTEK HİZ-
METLERİ MÜ-

DÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE 
SOS. İŞL. MÜD.

 

TEFTİŞ KURU-

LU  MÜD.

MUHTARLIK 
İŞLERİMÜD.

BAŞKAN 

YARDIMCISI

 

BAŞKAN 
YARDIMCISI

 

BAŞKAN 
YARDIMCISI

 

BAŞKAN 
YARDIMCISI

 

BAŞKAN 
YARDIMCISI

 

BAŞKAN 
YARDIMCISI

 

BAŞKAN 
YARDIMCISI

 

MEMUR KADROLU 
BAŞKAN YARDIMCILARI

SEÇİLMİŞ BAŞKAN 
 

YARDIMCILARI
 

MÜDÜRLÜKLER

 

ORGANİZASYON YAPISI

 
POLATLI
BELEDiYESi

www.polatli.bel.tr
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2. Fiziksel Yapı

a. Hizmet Binaları

Mülkiyeti Belediyemize ait olan hizmet binaları

 

19

 
Belediye Ana Hizmet Binası  

Belediye Ek Hizmet Binası (Kurtuluş Mah.), 

Belediye Ek Hizmet Binası (Fa�h Mah.)  

1. Tesisler Müdürlüğü 

2.  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

3.  İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi  

İşletme ve İş�rakler Müdürlüğü Hizmet Binası,  

Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası,  

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası, 

Yunus Emre Mahalle Konağı (Şentepe Mah.) 

Kaşgarlı Mahmut Mahalle Konağı (Gazi Mah.) 

Dede Korkut Mahalle Konağı (Fa�h Mah.) 

Mahalle Muhtarlık Hizmet Binaları (Şehitlik, Gazi, Fa�h, Çamlıca, Gülveren) 

POTA (Polatlı Tarihi Alanlar Tanı�m Merkezi)
 

PERPA Kapalı Pazaryeri ve Alışveriş Merkezi  

1. Perpa Müdürlüğü  

2. Evlendirme Memurluğu 

Polatlı Konak Sosyal Tesisleri (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü) 

 

Kent Konseyi Başkanlığı



> Genel Bilgiler

1 adet Beton Yapı Elemanları Üre�m Tesisi

 13 Eylül Kültür Merkezi (Kurtuluş Mah.) 

 
Belediye Evi (Kurtuluş Mah.)

 
Nazım Hikmet Kültür Sokağı  İşyerleri (Cumhuriyet Mah.)

 
Esentepe Pazar Alanı

 
Gülsoy Spor Kompleksi (Gazi Mah.)

 

Bayanlarlar Spor Merkezi (Cumhuriyet Mah.)

 

Polatlı Belediyesi Şentepe Kapalı Pazar Yeri ve İş Merkezi

 

Çarşı Camii Meydanı Şadırvan ve WC (Cumhuriyet Mah.)

 

Polatlı Belediyesi Hanımlar Lokali (Cumhuriyet Mah.)

 

Polatlı Belediyesi Şehit Cüneyt Sertel Sosyal Tesisleri (Şehitlik Mah.)

 

Polatlı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi (Şentepe Mah.)

 

Engelsiz Hayat Merkezi (Zafer Mah.)

 

Polatlı Belediyesi Bilim Merkezi ve Uluğ Bey Gök Evi (Esentepe Mah.)

 

Terminal Binası Sosyal Tesisleri(Esentepe Mah.)

 

Polatlı Konak Sosyal Tesisleri (Restoran, Düğün Salonu)

 

PERPA Kapalı Pazar Yeri ve Alışveriş Merkezi (Pazar Yeri, İş Yerleri, Kapalı Otopark) 

 

 

TCDD mülkiye�ndeki arsada bulunan Necip Fazıl Parkı bünyesinde bulunan hizmet 
binaları  

1.   AR-GE İs�hdam Merkezi  
2.

  
KOSGEB Merkezi

 
3.

  
Zabıta Karakolu

 
4.

  
Şehir Müzesi

 
 Polatlı Belediyesi Etüt Eği�m Merkezi (Gazi Mah.)

 TCDD (Türkiye Cumhuriye� Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü) 
mülkiye�ndeki arsada bulunan Necip Fazıl Parkı bünyesinde bulunan İşyerleri

 2 adet Kafeterya 

 6 Adet İşyeri

 Ramazan Etkinlik Alanı

 12 adet Girişimci Bayanlara Tahsis Edilen işyeri

 TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) mülkiye�ndeki arsada bulunan Hacı Bekir 
Türker Parkı bünyesindeki Mescit Binası

 

	

	

5. Gaziler Derneği Binası

Mülkiyeti Belediyemize ait olmayan hizmet binaları ve işyerleri

Mülkiyeti Belediyemize ait olan diğer hizmet binaları ve tesisleri
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1 Adet Asfalt Şan�yesi,  

Ali Aydıner Otoparkı (Cumhuriyet Mah.) 

Çarşı Camii Meydanı Kapalı Otoparkı 

Kutlu Doğum Parkı (Çay Ocağı) 

Üçpınar Mesire Alanı (Çay Ocağı) 

Sağlık Parkı (Çay Ocağı, Kafeterya) 

Mahalle Muhtarlık Binaları 

Taksi Durakları 

Lostra Salonu ve ATM Noktası (Cumhuriyet Mah.) 

Yunus Emre Parkı Kafeteryası 

Karapınar Mahallesi Mesire Alanı İnşaa� 

Polatlı Belediyesi Sosyal Tesis İnşaa� 

	

1. Taşıt Bakım-Onarım Atölyesi 

2. Yağlama ve Yıkama,  

3. Las�k Tamir Atölyesi 

4. Elektrik Atölyesi 

5. İmalat ve Kaynak Atölyesi 

6.  Kaporta ve Boya Atölyesi 

1 Adet Akaryakıt İstasyonu. (Belediyemiz Taşıt ve İş Makinelerinin akaryakıt ikmali için 

Kullanılmaktadır.) 

 
  

Şantiyeler
 

Atölyeler
 

a.  Tesis, Şantiye ve Atölyeler
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> Genel Bilgiler

c.   Projelerimiz

Kartaltepe Alışveriş ve Yaşam Merkezi 

Mevlana Konutları Ticaret Merkezi (Yeni Mah.) 

Polatlı Üçpınar Su Parkı (Aquapark) 

Hayvan Sa�ş Yeri (Hayvan Pazarı)  

Polatlı Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi 

Karapınar Mesire Alanı 

Üçpınar Mesire Alanı 

Yeniköseler Mahalle Konağı 

Karakaya Mahalle Konağı 

 

Belediye Hizmet Binası  

 

Yassıhöyük Termal Tesis İnşaa�  

 
Tiyatro ve Çok Amaçlı Kültürel Tesis İnşaa� (Fa�h Sultan Mehmet Kültür Merkezi)  

 

 
Gençlik Merkezi

İnşaatı Tamamlanmış ve Hizmete Sunulmuş Projelerimiz

İnşaat Aşamasındaki Projelerimiz

22

Üç Pınar Düğün Salonu  

Katlı Otopark İnşaa�  

İnşaatı Tamamlanmış Ancak Hizmete Sunulmamış Projelerimiz



faaliyet  raporu  2019 POLATLI
BELEDiYESi

www.polatli.bel.tr

d. Taşıt ve İş Makineleri

23

�

Taşıt C�ns� Adet 

Otomob�l 6 

Çek�c� Dorse 4 

Özel Amaçlı  4 

M�n�büs 1 

Otobüs 10 

Motors�klet 8 

Kamyonet 32 

Traktör 10 

Kamyon 30 

İş Mak�nes� 26 

Cenaze Aracı 3 

Tanker 2 

TOPLAM 136 

  



> Genel Bilgiler

3.  İnsan Kaynakları

24

133

17

152

Memur Sözleşmel� İşç�

Toplam: 302

PERSONEL SAYILARI



AMAÇ VE HEDEFLER

A. İdarenin Amaç ve Hedeeri
B. Temel Politika ve Öncelikler

2019201920192019
faaliyet 

raporu



> Amaç ve Hedeer
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v 

Kültür  - Sanat - Turizm - Spor

 

 
v Güvenlik  

v Halk Sağlığı ve Sosyal Yardım

v
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> Amaç ve Hedeer

v Plan ve Proje  

 
v İmar ve Şehircilik  

v Kırsal Kalkınma 

28



faaliyet  raporu  2019 POLATLI
BELEDiYESi

www.polatli.bel.tr

 B- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 
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FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİ
ve DEĞERLENDİRMELER 

A. Mali Bilgiler
B. Performans Bilgileri

2019201920192019
faaliyet 

raporu



> Faaliyete İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 
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> Faaliyete İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 
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> Faaliyete İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 
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> Faaliyete İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 
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> Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

* Web s�tes�� sosyal medya ve telefon üzer�nden 
vatandaşlarımızda gelen talepler �lg�l� b�r�mlere 
�let�lm�şt�r.

* Mav� Masa üzer�nden gelen �stek ve talepler 
gerekl� b�r�mlere �let�lm�ş, b�r�mler�m�zden gerekl� 
b�lg�ler alınarak vatandaşlarımıza cevap ver�lm�şt�r. 

* Açık kapı sayfasına gelen vatandaşlarımızın �stek, 
talep ve ş�kayetler�ne cevap ver�lm�şt�r.

* TCDD Gar Bahçes� �çe�s�nde bulunan stantlarda 
g�r�ş�mc� vatandaşlarımızın ürünler� serg�leme ve 
satış �mkanı sağlanmıştır.

* 10 Ocak Dünya Çalışan Gazetec�ler Günü dolayısı 
�le Güldeste Konak'ta düzenlenen yemekte 
Beled�ye Başkanımız Mürsel Yıldızkaya Bölgesel ve 
Yerel gazetec�ler �le buluştu. Hed�ye takd�mler�n�n 
yapıldığı  programın ardından gazetec� ler 
Polatlı'nın tar�h� alanlarını z�yaret ett�. 

* 13 Şubat tar�h�nde restorasyon çalışmasıyla Kent 
Konsey� B�nası hal�ne get�r�len Tar�h� Toprak 
Mahsüller� Ofis� S�lo b�nası yen� hal�yle h�zmete 
açıldı. İçer�s�nde; S�v�l Toplum Kuruluşları Ofisler�, 
Polatlı Kent Konsey�, Kültür Müzes�, Konferans 
Salonu, Kafeterya ve Müz�k Stüdyosu bulunan Yen� 
Kent Konsey� B�nası açılış tören�nde mehteran 
konser� gerçekleşt�r�ld�.

* 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Hastaneler ve 
Sağlık Ocakları'nda doktorlar, hemş�reler ve sağlık 
çalışanları z�yaret ed�ld�. 

-

42



faaliyet  raporu  2019 POLATLI
BELEDiYESi

www.polatli.bel.tr

43

* 6 – 12 N�san Pol�s Haftası dolayısıyla İlçe Emn�yet 
Müdürlüğü ve Polatlı 'da faal�yet gösteren 
karakollar z�yaret ed�ld�. 

* 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla Cumhur�yet 
M e y d a n ı ' n d a  N e v r u z  Ö z e l  P r o g r a m ı 
gerçekleşt�r�ld�. Konserler�n ve Halk Oyunu 
göster�ler�n�n düzenled�ğ� etk�nl�kte Nevruz 
Bayramı dolayısıyla çek�çle örs dövme, yumurta 
kırma, ateşten atlama g�b� geleneksel etk�nl�kler 
yapıldı. 

* 12 Mayıs tar�h�nde Ramazan Ayı dolayısıyla Cem�l 
Mer�ç Engels�z Hayat Merkez�'nde İftar Yemeğ� 
düzenlend�. 

* 2-5 Mayıs tar�hler� arasında Türk�ye'n�n dört b�r 
yanından yüzlerce sporcunun katılımıyla Gord�on 
Ant�k Kent�'nde 2. Uluslararası Gord�on Maratonu 
gerçekleşt�r�ld�. 10 K�lometre Koşusu ve Makarna 
Part�s�'n�n yanı sıra Büyük İskender ve Kral M�das 
canlandırmalarının yapıldığı etk�nl�kte sporculara 
para ödüller� ve madalyaları ver�ld�. 

* 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençl�k ve Spor Bayramı 
dolayısıyla Cumhur�yet Meydanı'nda vatandaşların 
ve gençler�n katılımlarıyla Ay Yıldız Kareografis� 
gerçekleşt�r�ld�. 

* 29 Ek�m Cumhur�yet Bayramı dolayısıyla Meşalel� 
Cumhur�yet Yürüyüşü gerçekleşt�r�ld�.

* 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla eğ�t�m 
ö ğ re t � m  ku r u m l a r ı m ı z  z � ya re t  e d � l e re k , 
öğretmenlere ç�çek takd�m ed�ld�. 

-



2-5 Mayıs tar�hler� arasında 3. 
Farmer's Fa�r İç Anadolu 

Tarım, Tarım Ek�pmanları ve 
Hayvancılık Fuarı 
gerçekleşt�r�ld�. 

> Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü



> Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
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* 13 Eylül Sakarya Zafer� Kutlamalarımız 
ka p s a m ı n d a  C u m h u r � ye t  M eyd a n ı ' n d a 
düzenlenen konserler�n yanı sıra şehr�m�z�n dört 
b�r yanında paneller, res�m serg�ler�, savaş 
canlandırmaları, halk oyunu göster�ler�, kamp ve 
yürüyüşler düzenlend�. 

* 31 Aralık tar�h�nde Yılbaşı münasebet�yle yılın 
son saatler�nde Beled�ye Başkanımız Mürsel 
Yıldızkaya tarafından Hastaneler, İtfa�ye ve 
Karakollar z�yaret ed�ld�. 

* 28 Ek�m tar�h�nde düzenlenen Cumhur�yet Parkı 
açılış tören� kapsamında vatandaşlarımızın 
katılımlarıyla park alanı �çer�s�nde ağaç d�kme 
etk�nl�ğ� düzenlend�. Yüzlerce fidan toprakla 
buluştu.

* 13 Eylül Sakarya Zafer� Kutlamalarımızın açılışı 
Anıtkab�r'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 
huzurunda gerçekleşt�r�ld�. 

* Cenaze H�zmetler�m�z kapsamında acı 
günler�nde tüm vatandaşlarımıza yardımcı 
olundu. Vefat eden vatandaşlarımızın defin 
�şlemler� �ç�n 500 adet kefen set� ücrets�z olarak 
ver�l�rken, 595 adet taz�ye paket� a�leler� evde 
z�yaret ed�lerek takd�m ed�ld�. Taz�ye Ev�ne �ç�n 
kullanılmak üzere çadır, masa, sandalye ve 
otobüs h�zmetler� sağlandı. 



* 7-9 Haz�ran tar�hler� arasında Üçpınar 
Mahalles� Pol�gon Araz�s�'nde 5. Game Fa�r 

Av Doğa Fest�val� gerçekleşt�r�ld�. 
Türk�ye'n�n dört b�r yanından yüzlerce 
avcının katıldığı fest�valde m�safirler 

Beled�yem�z tarafından alan �çer�s�nde 
kurulan çadırlarda konakladı. Onlarca farklı 

av yarışması düzenlend�. 

> Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
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> Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ÿ · Müdürlüğümüzde Belediye Kent Bilgi 
S i s t e m i ,  e - b e l e d i y e ,  C A D ,  W E B G İ S 
Sistemlerine hizmet veren ve üzerinde 3 sanal 
makine bulunan 2 adet sunucu ve Nas ( Veri 
Depolama Ünitesi ) cihazı bulunmakta ve 
bunlarla ilgili bakım, kontrol ve güncellemeler 
düzenli olarak yapılmaktadır. Bu sunucular 
birbir inin yedeği olarak 
çalışmakta, birinde sorun 
çıktığında diğeri devreye 
girmektedir.

Ÿ · 2 0 1 9  y ı l ı  i ç i n  d e 
belediyemizde 215 adet 
masaüstü, 40 adet dizüstü 
bilgisayar, 110 adet çeşitli 
modellerde (masaüstü, çok 
f o n k s i y o n l u ,  f o t o k o p i 
özellikli ,  plotter(çizim makinası), baskı 
makinesi) yazıcı çeşidi bulunmaktadır.

Ÿ · Bozulan 40 adet bi lgisayarda arızal ı 
donanımlar değiştirilmiş,  format atılmış ve 
program güncellemeleri yapılmıştır. İhtiyaca 
göre kullanıcıların talepleri doğrultusunda da 
bilgisayarlara formatlar atılmaktadır.

Ÿ · Güvenl ik  duvar ı  (Firewal l)  yenis i  i le 
değiştirilmiş, yazılım güncellemeleri yapılmış, 
Bilgi Teknolojileri Kurumu bünyesinde çalışan 
USOM sistemine bağlantısı yapılmış, böylece 
USOM tarafından bildirilen zararlı yazılımlar 
sisteme otomatik eklenmekte ve bu sayede 
internet gir iş-ç ık ış lar ı  kontrol  a lt ında 

tutulmaktadır.
Ÿ · M ü d ü r l ü k l e r  t a ra f ı n d a n 

çözülemeyen sorunlu kayıtlar 
b i r i m i m i zce  i n ce l e n m i ş , 
çözülmüş ve i lgi l i  bir ime 
gerekli eğitim verilmiştir.

Ÿ · Web ara yüzü güncellenen E-
be led iye  uygu lamas ı  i l e 
tahsilatlar internet üzerinden 
y a p ı l m a y a  d e v a m 

edilmektedir. 
Ÿ · E-belediye üyelik talepleri kontrol edilmekte, 

çift sicili olanlar düzeltilmekte, bilgileri yetersiz 
veya tutarsız olan kullanıcılar reddedilmiştir.

Ÿ · Bankalar ile online tahsilat servisi devam 
etmektedir.

Ÿ · İ. Elektronik posta ile gelen istek şikayetler 
yaz ı  i ş ler i  arac ı l ığ ı  i le  i lg i l i  b i r imlere 
gönderilmekte ve sonuçlandığı takdirde 
vatandaşa bilgi verilmektedir.

48



> Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ÿ · Bankalarla ilgili otomatik ödeme kayıtları 
hazırlanıp bankalara gönderilmekte, gelen 
tahsilatlar tahsil edilmektedir. Muhasebe 
birimince tespit edilemeyen kayıtlar için gerekli 
inceleme ve çözüm işlemi yapılmakta ve 
muhasebe servisine bildirilmektedir.

Ÿ · İşçi Bulma Kurumu (İşkur) üzerinden gelen 
belediye personel inin maaş disket ler i 
hazırlanıp bankalara gönderilmiş, hatalı 
durumlar insan kaynakları müdürlüğü ile 
koordinasyon sağlanarak düzeltilmiş ve 
sorunlar çözülmüştür.

Ÿ · Muhasebe birimince yapılan e-bildirgede 
oluşan güncellemeler kontrol edilmektedir.

Ÿ · Kesenek bilgi sistemi ve e-bildirge sistemi ile 
SGK ya gönderilen verilerde hatalı kayıtların 
düzeltilmesi yapılmış, insan kaynakları birimine 
gerekli destek verilmiştir.

Ÿ · Belediyemize ait tüm müdürlüklerin isimleri 
Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSIS) 
v e  E l e k t r o n i k  K a m u  Yö n e t i m  B i l g i 
Sistemi(KAYSİS) veri tabanına girilmiş ve 
DETSİS numaraları alınmıştır. Değişiklikler 
oldukça güncellemeler yapılmaktadır.

Ÿ · Belediye kent bilgi sisteminin düzgün 
ç a l ı ş m a s ı  s a ğ l a n m a k t a  v e  g e r e k l i 
güncellemeler yapılmaktadır. Ayrıca belediye 
yazılımlarında personelimizi rahatlatacak 
yazılım güncellemeleri talep edilmiş ve 
güncellemeler yapılmıştır. Personele de bu 
konuda gerekli eğitim ve destek verilmiştir.

Ÿ · Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) sistemi kontrol 
edilmekte ve jeneratörle uyum içinde çalışması 
sağlanmaktadır. 2019 yılı içerisinde UPS'in 
belir l i  sürelerde bakımı düzenli  olarak 

yapılmıştır.
Ÿ · Kültür Müdürlüğü ve mahalle konaklarındaki 

bilgisayarlarda oluşan sorunlar birimimizce 
çözülmüştür.

Ÿ · Bakanlıklar ve valilik tarafından istenen 
bilgiler ilgili birimlerle koordinasyon kurularak 
gerekli cevaplar mail ortamında bildirilmiş ve 
gerektiğinde Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Merkezi(CİMER)'ne de gerekli güncellemelerin 
yapılması sağlanmıştır.

Ÿ · Özel Kalem Müdürlüğü tarafından bildirilen 
mesajlar çekilmiş ve geri dönüş raporları 
hakkında talep halinde rapor verilmiştir. 
Personel ve birinci derece yakınlarının vefat 
duyuruları ve Kent konseyi duyuruları talep 
halinde mesaj sistemi ile yapılmıştır.

Ÿ · K iml ik  paylaşım s istemi(KPS) i le  TC 
vatandaşlık numarası bilgisinden vatandaş 
bilgileri getirilmekte ve otomatik sicil kaydı 
yapılmaktadır.

Ÿ · Kent Bilgi Sisteminin Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü ile koordineli çalışması için başvuru 
yapılmış ve bu konuda Emlak Şefliği Birimine 
destek ver i lmiş ,  ver i lmeye de devam 
edilmektedir.

Ÿ · Belediye birimlerinin uzak bağlantıları 
ayarlanmış ve sistemi kullanmaları sağlanmıştır.

Ÿ · Mezarlık Bilgi Sistemi tamamlanmış olup 
gerekli güncellemeler devamlı yapılmaktadır.

Ÿ · İmar verilerinde standartların sağlanması ve 
tekbir veri tabanından hizmet verilmesi 
çalışmaları Plan ve Proje müdürlüğü ile 
koordinasyon şeklinde devam etmektedir.
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Ÿ · Elektronik Belge Yönetim Sistemine(EBYS) geçiş yapılmış, 
güncellemeler yapılmış ve eğitim verilmiş ve talep geldikçe 
eğitim verilmeye devam edilmektedir.

Ÿ · Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sisteminin daha aktif 
kullanılması için Yazı İşleri Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde 
çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda KEP gönderimi yapılacak 
tüzel ve kamu kurumlarının varsa kep adresleri EBYS sistemine 
girilmiştir.

Ÿ · Daha önce Nitelikli Elektronik Sertifika(NES) ve Zaman 
Damgası(ZD) Sistemlerine yapılmış olan başvurular aktif hale 
getirilmiş, bu sayede EBYS Sisteminin tam manasıyla faaliyete 
geçilmesi sağlanmış, tüm kurum içi ve kurum dışı yazışmalar 
elektronik ortamda e-imza ile yapılması sağlanmıştır. 

Ÿ · Ku r u m u m u z a  g e l e n  b e l g e l e r i n  i ş l e m  a ş a m a l a r ı 
vatandaşlarımıza SMS olarak bildirilmektedir.

Ÿ · Mükelleflerin borç bilgilerini Kısa Mesaj Sistemi(SMS) olarak 
atılması için gerekli altyapı oluşturulmuştur.
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> Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ÿ Müdürlüğümüz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanununun 60.maddesinin (n) 
bendinde bel i r t i len yetk iye ist inaden 
Belediyemizin alım, satım, kiraya verme, mal, 
hizmet, yapım işlerine ait ihaleleri 2886 Sayılı 
Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 Sayı l ı  Kamu İhaleleri 
Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre 
yapmaktadır. 

Ÿ Müdürlüğümüz bünyesinde 1 Müdür, 1 Şef, 2 
Sözleşmeli personel, 2 Şirket elemanı 
çalışmaktadır.

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 19 madde, 21  
(f) maddelerine göre Mal Alımı, Hizmet Alımı ve 
Yapım İşleri İhaleleri Yönetmelikleri çevresinde 
Toplam 18 adet İhale yapılmış;  2 adet ihale iptal 
edilmiş, 16 adet İhale sonuçlandırılmış olup, toplam 
ihale bedeli 18.076.045,00TL'dir.
            4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 
19.maddesine göre Açık İhale Usulü ile; 
            9.889.035,00 TL ihale bedelli 5 adet mal alımı 
ihalesi,                                   
           0 TL ihale bedelli 0 adet yapım işleri ihalesi,
           6.774.360,00TL ihale bedelli 3 adet hizmet 
alımı ihalesi, 

            4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 21(f) 
maddesine göre Pazarlık Usulü ile; 
             937.450,00 TL ihale bedelli 5 adet mal alımı 
ihalesi,                                   
             475.200,00 TL ihale bedelli 3 adet hizmet 
alımı ihalesi yapılmış olup: İhalelere ait tablo aşağıya 
çıkarılmıştır.
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II.  ÜRETİM FAALİYETLERİ   
Beton Üret�m Tes�s� Çalışmaları  
 
Beton üret�m tes�s�m�zde yıl �çer�s�nde aşağıdak� malzemeler üret�lm�şt�r. 
 

S.No Malzeme Adı Üretim Miktarı  
1 Kilitli Beton Parke Taşı  29.000 m² 
2 Beton Yol Bordürü (50 cm boyunda)    13.000 Adet  
3 Hazır Beton 5.000 m³  
4 Mezar Taşı 6.000 adet 

 

I.  BÜRO FAALİYETLERİ

Evrak:
2019 yılında Müdürlüğümüze gelen evrak sayısı 1519 , Giden evrak sayısı 965`dir.

İhale ve Satın Alma:
Doğrudan Temin usulü ile yapılan 102 adet dosyanın işlemleri yapılmıştır.
2 Adet mal alımı işinin ihale işlemleri yapılmıştır.



III. YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM FAALİYETLERİ

1. İlçem�zde sorumluluk alanımızda bulunan yollarda, taşıt ve yaya trafiğ� �ç�n 
aşağıdak� �malatlar yapılmıştır.

· 7 km �mar yolunun reglajı ve alt temel dolgusu yapılarak ulaşıma açıldı.
· Kırsal mahalleler�n �ht�yaçları doğrultusunda tarla yollarına kumlama 

çalışması yapıldı.
· 6500 ton BSK Asfalt ser�ld�
· 800 ton rotm�ks hazırlanarak kış 

aylarına yollarda oluşan çukurların 
t a m � r a t l a r ı  y a p ı l a r a k 
vatandaşlarımızın mağdur�yet� 
g�der�lm�şt�r.

· 25.398 m² K�l�tl� Beton Parke Taşı 
kaplaması yapıldı.

· 4515 m Beton Bordür Döşeme 
�malatı yapıldı.

· 5000 m3 beton atılarak şehr�m�z�n 
�ht�yaç duyduğu  kaldırım, �st�nat 
duvarı , açık Pazar alanlarına beton 
atıldı.



Polatlı Belediyesi Hizmet Binası 
inşaatı devam etmektedir.



İlçem�z�n merkez�nde 
yer alan  Beled�ye b�nası 
� n ş a a t ı m ı z  ,  t ü m 
vatandaşlarımızın ulaşımını 
kolaylaştıracaktır. Beled�ye 
b � n a m ı z  t ü m  b � r � m l e r � n � 
� ç e r � s � n d e  k a p s a y a n 
,vatandaşımızın  Beled�yem�z 
�le olan tüm �ş ve �şlemler�n� 
aynı anda yapmasına olanak 



GENÇLiK
MERKEZi

İnşaatı devam etmektedir



İçer�s�nde çocuk ve gençler 
�ç�n oyun alanları, kafeterya, 
teras, sanatsal etk�nl�k 
alanları, Bay-Bayan olmak 



Fatih Sultan Mehmet
Kültür Merkezi



Tiyatro ve Çok Amaçlı Kültürel Tesis İnşaatı

İ n ş a a t  s e v � y e s �  %  3 0 
sev�yes�nded�r. İnşaatın tamamlanıp 
faal�yete geçmes� �ç�n çalışmalar devam 
etmekted�r.T�yatro ve Çok Amaçlı 
Kültürel Tes�s Şeh�tl�k mahalles�nde 
bulunmakta olup, arsa 4.610 m² d�r. 
Projeye Beled�ye Mecl�s kararı �le FATİH 
SULTAN MEHMET TİYATRO VE ÇOK 
A M AÇ L I  KÜ LT Ü R E L  T E S İ S  � s m � 
ver�lm�şt�r. Tes�s Bodrum+Zem�n+1. kat 



Katlı Otopark
Polatlı Belediyesi

Katlı Otopark
Tamamlanan Projemiz

Polatlı Belediyesi



Ÿ İçer�s�nde 154 araçlık otopark ve 
6  a d e t  M a ğ a z a  ( D ü k ka n ) 
bulunan, 5 katlı  ve yaklaşık 
5165,48 m² �nşaat alanı olan 
�nşaatımız tamamlanmıştır. 
Modern m�mar�s� ve 2 adet araç 
asansörü �le Polatlı'mızın trafik 
ve park sorununa katkıda 
bulunacaktır. Otoparkımızda 



Yassıhöyük 
Termal Tesis

İnşaatı





ÜÇPINAR 
DÜĞÜN SALONU 





ALPASLAN TÜRKEŞ 
BİLİM MERKEZİ VE
ULUĞ BEY GÖKEVİ



Esk�şeh�r -Ankara yolu üzer�nde bulunan,  
Selçuklu m�mar�s� �le yapılan B�l�m merkez�m�z 
yaklaşık 13,527 m2 l�k park alanı, açık otopark ve 
çocuk oyun alanı �le tamamlanmıştır.
 B�l�m merkez�m�z �çer�s�nde; 86 deney set�, 
44 k�ş�l�k planetaryumdan ve 2 adet teleskoptan 
oluşmaktadır. Deney setler�m�z; opt�k �l�zyon, 
canlılar dünyası, astronom�, F�z�k, akışkanlar 
dünyası, matemat�k, akıl oyunları, sahne Göster�s�, 
dış mekan deneyler�, B�yoloj�, ses, çevre alanı 
olarak toplamda 86 adet deney setler�n� gelen 
z�yaretç�ler�m�ze rehber eşl�ğ�nde beraber 

kullanılması sağlanarak anlatılıp teor�kte b�ld�kler� 
yada öğrenecekler� b�lg�ler� prat�kte uygulayarak 
öğrenmeler� sağlanmaktadır. Planetaryum �se 44 
k�ş�l�k olup gelen z�yaretç�ler�m�ze astronom� ve 
Uzay hakkında s�m�lasyon göster�, anlatım 
Astronom eşl�ğ�nde anlatılır ve  detaylı �çer�kler 
sonunda balık gözü lense uyarlanmış film 
eşl�ğ�nde programımız son bulmaktadır. Özel 
gökyüzü olayları olduğunda ayrıca etk�nl�kler 
düzenlenerek gece gökyüzü gözlem etk�nl�kler� 
yapılmaktadır. 
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* Yıkım kararı alınmış; Afet r�sk� taşıyan veya
can ve mal güvenl�ğ� açısından tehl�ke oluşturan
87 adet metruk b�na yıkılmıştır.,
*  Hayvancılık yapılan mahalleler�m�zde
vatandaşlarımızın �ht�yaçlarını karşılamak üzere 7 
adet hayvan çeşmes�, 6 adet hayvan su oluğu
tad�latı ve 2 adet koyun yıkama havuzu yapıldı.
*  5 adet köy çeşmes� yapımı ve 2 adet tad�lat 
yapıldı.
* İlçem�zde bulunan okul, �badethane, mahalle 
konağı ve muhtarlık h�zmet b�naları �ç�n 
Beled�yem�zden talep ed�len tad�lat, bakım ve 
onarımları yapılmıştır.
*  İlçem�z�n �ht�yacı doğrultusunda kanal açma 
ve büz döşeme faal�yetler� gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

 DİĞER FAALİYETLER
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YAPI RUHSATI 2019

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ(İSKAN RAPORU)-2019 

 
 

 
 

Ÿ Müdürlüğümüzce yapı ruhsatı verilen tüm 
inşaatlar ın yap ı  kullanma izin belgesi 
verilinceye kadar tüm kontrolleri  teknik 
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> Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ÿ  6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi 
ile birlikte ; Köy Tüzel Kişilikleri sona 
ererek , köyler mahalleye dönüşmüş , 
taraf oldukları davalara Belediyemiz  
taraf olmuştur. 

Ÿ  01/01/2019 tarihinden itibaren açılmış 
74 adet Hukuk davası mevcut olup 

Ÿ  derdest olarak devam etmekle birlikte 
2018 yılı içerisinde açılmış bulunan ; tapu 
iptali ve tescil ,  tazminat, alacak, 
kamulaştırma, tahliye  , ortaklığın 
giderilmesi , kıdem ve ihbar tazminat , 
alacak davaları bulunmaktadır. 2019 yılı 
i ç e r i s i n d e  P o l a t l ı  A s l i ye  H u k u k 
Mahkemelerinde 60 ,  Sulh Hukuk 
Mahkemesinde 2 , Polatlı İcra Hukuk 
Mahkemesinde 12  , Polatlı Asliye Ceza 
Mahkemelerinde 23 adet  dava  açılmış 
olup , yargılamaya devam edilmektedir. 

Ÿ  Polatlı Organize Sanayii Bölgesi' nin 
16/07/2014 tarih ve 440 sayılı yazısı 
gereğince 2942/4650 sayılı Kanun 
uyarınca usuli işlemlerin tamamlanması 

ve aynı Kanunun 8. Ve 10. Maddelerine 
göre Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve 
Organize Sanayi adanı tescili için Asliye 
Hukuk Mahkemelerinde 2 adet dava 
açılmış olup,  bir tanesinin yargılaması  
devam etmektedir. 

Ÿ  Ankara Bölge İdare, İdare Mahkemeleri, 
Vergi Mahkemeleri ve Danıştay'da ; 
B e l e d i y e  E n c ü m e n i   v e  M e c l i s 
Karar lar ının iptal i  ve yürütmenin 
durdurulması istemi ile açılmış davalar 
bulunmaktadır. 01/01/2018 tarihinden 
önce açılmış olan  davalardan 10 
tanesinin yargılaması  devam etmekle 
birlikte 2019 yılı içerisinde Ankara İdare 
Mahkemelerinde, Belediyemize aleyhine 
açılan 32 Adet dava olup, yargılamalar 
devam etmektedir. 
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> İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ÿ · Belediyemiz bünyesinde görev yapan 
memur, işçi ve sözleşmeli personelin tüm 
özlük işlemleri Müdürlüğümüz tarafından 
yap ı lmaktad ı r.  657  Say ı l ı  Dev let 
Memurları Kanununa göre İstihdam 
edilen memurların derece ve kademe 
ilerlemeleri yapılmıştır. Yeni atanan ve 
nakil gelen memurların Sosyal Güvenlik 
Kurumunun Hizmet Takip Projesi Hitap 
işlemleri internet üzerinden yapılmıştır. 
Sonradan eğitimlerini tamamlayıp 
diplomalarını getiren ve  Sosyal Güvenlik 
Kurumundaki sigortalı hizmetlerini  
birleştiren memurların intibak işlemleri 
yapılmıştır.

Ÿ · Belediyemizde görev yapmakta iken 
Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi hizmet 
sürelerini  doldurarak emekliğe hak 
kazanan 19 işçi ve Emekli Sandığına tabi 11 
memurun emeklilik işlemleri yapılarak 
emekliliğe sevk edilmiştir

Ÿ · Belediyemizin çeşitli birimlerinde görev 

yapan 17 adet sözleşmeli Personel 
istihdam edilmiştir.  İş ve İşçi Bulma 
Kurumu i le Belediyemiz arasında 
imzalanan protokol ile  Toplum Yararına 
Programı  kapsamında  02.01.2019-
28.06.2019 tarihleri arasında çalıştırılmak 
üzere 33 adet mevsimlik, 14.02.2019-
12.08.2019 tarihleri arasında 36 adet 
mevsimlik işçi ve 22.04.2019-18.10.2019 
tarihleri arasında 42 adet mevsimlik işçi 
alınmıştır. Bu işçilerin özlük ve maaş 
işlemleri Müdürlüğümüz tarafından 
yapılmaktadır. Yapılan maaşlar her ayın 
İ l k  h a f t a s ı  Tü r k i ye  İ ş  Ku r u m u  İ l 
Müdürlüğüne gönderilerek maaşların 
ödenmesi sağlanmaktadır.

Ÿ · Husus i  pasaport  a lmak i steyen 
m e m u r l a r  i l e  e m e k l i y e  a y r ı l a n 
memurların belgeleri hazırlanarak 
A n k a r a  E m n i y e t  M ü d ü r l ü ğ ü n e 
gönderilmiştir.

78



faaliyet  raporu  2019 POLATLI
BELEDiYESi

www.polatli.bel.tr

79

Ÿ ·3308  Sayılı Çıraklık ve Mesleki  Eğitim  Yasası  
gereğince, İlçemiz GEVHER NESİBE MESLEKİ 
VE TEKNİK ANADOLU  LİSESİ, BEŞTEPE 
MESLEKİ  VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ,FATİH 
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ, 
POLATLI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU 
LİSESİ öğrencilerinin Belediyemizde  staj 
yapması   sağlanmıştır. Bu öğrencilerin maaş 
i ş l e m l e r i  M ü d ü r l ü ğ ü m ü z  t a r a f ı n d a n 
yapı lmaktadır.  Ünivers ite lerde okuyan 
gençlerimizin okullarının özelliklerine göre 
yapmaları gereken yaz stajlarını Belediyemizde 
yapmaları sağlanarak öğrencilerimizin sıkıntıları 
giderilmiştir.

Ÿ Müdürlüğümüz tarafından Memur, Sözleşmeli 
ve İşçi personelimizin izinleri ve raporları kayıt 
altına alınarak defterleri tutulmaktadır.

Ÿ İstihdam edilen personelin verileri her üç ay ve 
altı ayda bir Kaymakamlık aracılığı ile  Ankara 
Valil iği İ l  Mahalli  İdareler Müdürlüğüne 
gönderilmektedir. CİMER adı altında bilgi 
edinme dilekçelerine cevap verilerek sistemden 
kapatılmış ve e-mail aracılığı ile vatandaşlara 
bilgi verilmiştir.

Ÿ İşçi personelin kıdem tazminat hesaplamaları, 
ikramiyeleri ,  yakacak yardımları ,  giyim 
yardımları  i le memur personelin giyim 

yardımları düzenlenmiştir. Personelin kadro ve 
görev değişiklik işlemleri Müdürlüğümüzce 
yapılmaktadır. 

Ÿ Belediyemiz bünyesindeki memur, sözleşmeli 
personel ve işçilerin tüm maaş işlemleri 
Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.  Her 
ayın  10'una  kadar ilgili  dairelerden gelen 
memur ve işçi mesaileri  puantajları işlenerek   
maaşların  yapılması  sağlanmaktadır. Maaş 
işlemlerinin tüm muhasebeleştirme işlemleri 
Müdür lüğümüzce yapı lmaktadır.  Maaş 
işlemlerinden sonra personelden yapılan 
kesinti ler düzenlenerek Mali  Hizmetler 
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> Özel Kalem Müdürlüğü

Ÿ 24.05.2014 Tarihinde Belediye Başkanımızın 
talimatlarıyla kurulmuş olup amaç işsiz olan 
vatandaşlarımızı iş bulması konusunda yardımcı 
olmak bu amaçla kurulmuş olan AR-GE 
İstihdam Merkezi 5 yılda 5000 kişi işe 
yerleştiri lmesi hedefiyle yola çıkmış ve 
vatandaşlarımıza iş bulma konusunda yardımcı 
olunmuştur.

Ÿ 2014 –  2019 Yı l ı  sonu i t ibar iy le  12318 
vatandaşımız iş konusunda müraacat etmiştir 
bunlardan 8120 kişi işbaşı yapmıştır ve İşe giren 
vatandaşlarımızdan 1200 kişi tekrar 2.ci kez 
işbaşı yaptırılmıştır.

Ÿ Bu görevi yaparken iş yerleriyle görüşerek 
onların istemiş olduğu elemanları sağlamak ve 
vatandaşlarımızı iş yerlerine belediyemiz birim 
aracımızla götürerek görüşmelerini yaptırıp iş 
bulmaları sağlanmıştır.

Ÿ Vasıfsız olan vatandaşlarımız için Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokol 
gereği mesleki kurslar açarak vatandaşlarımıza 

meslek kazandırılmıştır.İşkur Müdürlüğü 
t a r a f ı n d a n  k u r s u m u z a  k a t ı l a n 
vatandaşlarımıza kurs süresünce günlük 30TL 
ücret ödenmiştir. Yaklaşık 30 kurs açılmış 660 
kursiyerimiz mezun olup;

Ÿ Ku r s i ye r l e r i m i z  k a z a n m ı ş  o l d u k l a r ı 
mesleklerine göre işe yerleştirilmiştir.

Ÿ Bölgemizde bulunan okulların okul aile 
birlikleriyle görüşülerek AR-GE İstihdam 

Merkezi hakkında bilgiler verilip okul aile 
birliğinin tespit ettiği işsiz olan öğrenci 
velilerinin AR-GE Birimimize yönlendirilmeleri 
sağlandı.

82
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Ÿ Ta n a p  S o sya l  ve  Çev re s e l  yat ı r ı m 
programları kapsamında finanse edilerek 
Avrasya Eğitim Araştırma ve Geliştirme 
derneği ile birlikte Polatlı Mesleki ve Teknik 
Anadolu lisesinde 1.350.00 TL makine alımı 
sağlanmıştır.

Ÿ Bilgisayar destekli mobilya tasarım eğitimi, 
cnc tasarımı ve programlama eğitimi, 
elektrikli pano montaj eğitimi olmak üzere 
90 kursiyerimize kurs verilmiş olup kurs 
sonucunda iş yerlerine işbaşı yaptırılmıştır.

Ÿ Belediye Başkanl ığımız ve Anadolu 
Organize Sanayi Başkanlığıyla yapılan 
protokol gereği Anadolu Teknik Meslek 
Lisesinde okuyan 41 öğrencimize burs 
verilmesi sağlandı ve devam etmektedir.

Ÿ Engel l i  vatandaşlar ımıza evler inde 
yapılmak üzere fabrikalardan malzemeler 
alınarak evlerinde çalışabileceği istihdam 
saglandı.

Ÿ Cemil Meriç Engelsiz Hayat Merkezinde 
Kalöri Isı Sistemleri fabrika yetkilileriyle 
görüşüp 15.000 adet parça Engelsiz Hayat 

Merkezimizde montaj ının yapı lması 
sağlanmıştır ve devam etmektedir.E

Ÿ Engelli olan vatandaşlarımıza Ankara 
Rotary Kulübüyle görüşmeler sonucunda 4 
adet akülü sandalye bağış yapmıştır 
Belediye Başkanlığımız tarafından ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılmıştır.

Ÿ Limit Yayınları Yetkilileriyle görüşülerek 
Belediyemiz Etüt Merkezinde Eğitim 
görmekte olan öğrencilerimize 10.000 
Adet test kitabı bağış yapılması sağlanıp 
öğrencilerimize dağıtıldı.

Ÿ Kara Kuvvetleri, Topçu ve Füze Okulu 
Komutanlığı ve Belediye Başkanlığımız 
arasında yapılan sözleşmeler neticesinde 
Sözleşmeli Er alımı ile ilgili tanıtımlar 
yapılıp vatandaşlarımız yönlendirildi.

Ÿ Belediye Başkanlığımız tarafından 
Bölgemizde bulunan fabrikalar ziyaret 
edilerek istihdama katkı sağlamalarından 
dolayı fabrika yetkililerine plaketler taktim 
edilmiştir.

ÇALIŞIYORUZ, ÜRETİYORUZ, BAŞARIYORUZ
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    KOSGEB

Ÿ

Ÿ  2014 Yı l ında Belediye Başkanımızın 
talimatlarıyla kurulan ofisimiz, çeşitli kamu 
kurum ve kuruluşları tarafından (Ankara 
Kalkınma Ajansı, IPARD, AB, TANAP vb.) 
sağlanan hibe programlarını takip ederek, 
kurumumuz adına projeler hazırlamak ve 
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri 
(UGE) düzenleyerek İlçemizde açılacak olan iş 
yerlerine hibe almak  amacıyla kurulmuştur.

Ÿ  Açılmış olduğu tarihten itibaren, 50 kurs 
açı lmış olup 1250 kursiyere KOSGEB 
Uygulamalı Girişimcil ik Eğitimi Kursu 
düzenlenip sertifikaları verilmiştir. Ayrıca 
Polatlı Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Hayat 
Merkezinde bulunan Engelli vatandaşlarımıza 
5 kurs düzenlenip 125 kursiyerimize KOSGEB 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi sertifikaları 
verilmiştir.

Ÿ  Kursiyerlerimizden 235 vatandaşımız iş yeri 
açmış ve KOSGEB' in vermiş olduğu hibeden 
faydalanmıştır.

Ÿ  Ankara kalkınma Ajansına yazılan ''Proje 
Hazırlama (PCM)  Eğitimi'' projesi hibe 
almaya hak kazanmıştır. Ankara Kalkınma 
Ajansı tarafından kabul edilen ''Uygulamalı 
Proje Döngüsü Yönetimi (PCM)'' Eğitiminden 
33 kursiyer yararlandı.   15 gün eğitim alan 
Belediye personelimiz ve ilçemizde faaliyet 
gösteren STK temsilcileri bu sertifikayı 
almaya hak kazandılar.

Ÿ Ankara Kalkınma Ajansı Sürdürülebilir 
Kalkınma Mali Destek Programına yazılan 
''Bozkırın Nimetleri Anadolu' da'' TIR Projesi 
hibe almaya hak kazanmıştır.  Ankara 
Kalk ınma Ajansın '  dan bu proje iç in  
251.010,00 TL hibe alınmıştır. Polatlı'da 
üretilen tarımsal ürünlerimiz ve tarihimiz 
bölge içinde ve bölge dışında ki il ve ilçelerde 
tanıtım Tırı ile tanıtıldı.

Ÿ Ankara Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet 
Desteği Programına yazılan '' Sakarya 
Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Öneri 
Raporu'' Projesi hibe almaya hak kazanmıştır. 
Ankara Kalkınma Ajansın' dan bu proje için 
74.650,00 TL hibe alınmıştır.

Ÿ Ankara Kalkınma Ajansı Sürdürülebilir 
Kalkınma Mali Destek Programına yazılan '' 
Balonla Keşf-i Alem: Friglerden Cumhuriyete 
Polatlı'' uçan balon projesi hibe almaya hak 
kazanmıştır. Ankara Kalkınma Ajansından bu 
proje için 500.000,00 TL hibe alınmıştır. 

Ÿ  Türk Hava Kurumu ndan kiralanan 10+1 
kişilik balonlar ile Gordion Müzesi, Beyceğiz 
Köyü, Polatlı, Kara İlyas Köyü güzergahında 7 
aylık süre için balon turlarına başlandı, 
Polatlı'nın kültürel ve tarihi değerleri 175 saat 
boyunca turistlere gökyüzünden ücretsiz 
tanıt ı ld ı .Müdürlüğümüze vatandaşlar 
taraf ından � let � len  müracaat lar ın  ve 
ş�kâyetler�n �lg�l� b�r�mlere yönlend�r�l�p, tak�b� 
yapıldı.

Ÿ Başkan adına gelen yazıların ve davetler�n 
makama sunulması ve zamanında gerekl� 
şek�lde cevaplanması sağlandı.

Ÿ Beled�ye b�r�mler�n�n yaptığı etk�nl�kler� ve 
programları başkanlık makamına takd�m 
ed�ld� ve katılımı sağlandı.

Ÿ Başkan adına kutlama ve törenlere tebr�k, 
ç�çek vb. gönder�ld�.

Ÿ İlçem�zde yapılan resm� törenler�n hazırlıkları 
yapılarak başkanlığın tems�l� gerçekleşt�r�ld�.

Ÿ M e c l � s  ve  e n c ü m e n  t o p l a n t ı l a r ı n ı n 
gündem�n�n tak�p ed�lmes� sağlandı.

Ÿ Öneml� gün ve haftaların programa alınarak 
Başkanlık Makamının haberdar olması 
sağlandı.



> Özel Kalem Müdürlüğü

84

Ÿ Öneml� gün ve haftaların programa alınarak Başkanlık Makamının haberdar olması 
sağlandı.

Ÿ Resm� ve s�v�l toplum kuruluşlarıyla �rt�bat sağlanarak Beled�yec�l�k anlayışının 
yaygınlaştırılması �ç�n çalışmalar yapıldı.

Ÿ 2019 yılı �çer�s�nde; toplam 294 evrak G�den Evrak defter�nde kayıt altına alındıktan 
sonra z�mmet yoluyla �lg�l� yerlere tesl�m ed�lm�şt�r

Ÿ İlçem�zdek� Mahalle ve Köy Muhtarlarıyla sorunlara yönel�k gerekl� görüşmeler düzenl� 
b�r şek�lde sağlandı.

Ÿ Başkanlık Makamının; günlük ve haftalık çalışma programının düzenlenmes� yapıldı.
Ÿ Randevuların ayarlanması ve görüşme trafiğ�n�n düzenlenmes� sağlandı.
Ÿ Başkanlık adına yapılan toplantıların düzenlenmes� sağlandı.
Ÿ Başkanın katılacağı yurt �ç� ve yurt dışı programları ve organ�zasyonları ayarlandı.
Ÿ Vatandaşımızla Başkanlık ve yönet�m b�r�mler� arasında b�r köprü oluşturuldu ve sorun 

noktasında çözüm yolları sağlandı.

EVLENDİRME MEMURLUĞU
Ÿ Beled�yem�z Evlend�rme Memurluğunca 

2019 yılı �çer�s�nde 870 (sek�z yüz yetm�ş) 
ç�ft�n n�kâh akd� yapılmış ve bu ç�ftlere a�t 
Uluslar Arası A�le Cüzdanları ver�lerek 
E v l e n m e  M e r n � s l e r �  İ l ç e  N ü f u s 
M ü d ü r l ü ğ ü n e  z a m a n ı n d a  � n t � ka l 
ett�r�lm�şt�r. Ayrıca 2019 yılı �çer�s�nde 13 
(on beş) adet evlenme �z�n belges� 
ver�lm�şt�r.
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> Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ÿ Kurslarımız

· Gitar kursu 105 öğrenci
· Piyano kursu 50 öğrenci
· Bağlama kursu 110 öğrenci
· Resim ve ebru kursu 250 öğrenci
· Drama ve tiyatro kursu 150 öğrenci
· Satranç kursu 250 öğrenci

Halk Oyunları
· Çocuk Grup: 40 Kişi
· Yetişkin Grup: 60 Kişi
· Hobi Grubu: 60 Kişi
· Engelli Grup: 30 Kişi
Ekibimiz 2019 Yılında  Türkiye Halk Oyunları 
Yarışmasında Ankara İl Birincisi Olmuştur 

Tiyatro
· Karagözüm İki Gözüm   
· Sirkteki Kuklalar
·            Şehadet 5

Ÿ Ramazan şenlikleri ramazan ayı boyunca merkez 
ve mahallelerde etkinlikler yapıldı.

Ÿ 1. Gordion Kukla Karagöz Günleri 5 gün boyunca 
10 farklı gösteri sergilendi.5500 seyirciye ulaşildi.

Ÿ 3. Uluslararası Kral Midas Tiyatro Günleri 5 gün 
boyunca 10 ayrı oyun sergilendi.5000 in üzerinde 
seyirciye ulaşıldı.
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PADMER

2019 yılı içerisinde 350 danışana hizmet verilmiş olup toplamda 700'ü aşkın görüşme yapılmıştır.

13 Eylül Sakarya Zaferi Kutlamaları

Çeşitli organizasyonlar ve konser ile Sakarya Zaferi Kutlamaları gerçekleştirilmiştir. 



> Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Kreş ve Gündüz Bakım Evi

2019 yılı içerisinde 130 öğrenciye hizmet verilmiştir. Bu öğrencilerimize kültürel ve okul öncesi 
çeşitli eğitimler verilmektedir. Bunlar şu şekildedir;
· Okuma yazma eğitimi       · Sanatsat eğitimler

· Türkçe dil eğitimi          ·           Oyun etkinlikleri
· Drama kursa     ·         Seramik kursu

·  Ebru kursu       ·   Müzik kursu    ·   Satranç kursu     
kurslarımız verilmektedir.
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Destek Eğ�t�m Merkez� 

Ÿ 2019-2020 EĞİTİM - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE POLATLI BELEDİYESİ DESTEK EĞİTİM MERKEZİ  
TOPLAMDA 36 ŞUBE  856 ÖĞRENCİ 19 ÖĞRETMEN 1 REHBERLİK ÖĞRETMENİ ORTAOKULDA 9 
ÖĞRETMEN 21 ŞUBE 496 ÖĞRENCİ  LİSEDE 9 ÖĞRETMEN 15 ŞUBE 360 ÖĞRENCİ

Ÿ ORTAOKUL DERSLERİ
Ÿ TÜRKÇE – MATEMATİK – İNGİLİZCE – FEN BİLİMLERİ

Ÿ LİSE DERSLERİ 
Ÿ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI – FİZİK – KİMYA – BİYOLOJİ – TARİH

Ÿ 9-10-11. SINIFLARA MATEMATİK
Ÿ 12. SINIFLARA TYT MATEMATİK – AYT MATEMATİK – GEOMETRİ 
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POTA 
(Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi)

Ÿ 05-06 Ocak 2019 Gordion Festivali için Hacı 
Bayram Vel i Üniversitesi Sanat Tasarım 
Fakültesi ve Körfez Halk Eğitim Merkezi 
öğretmenleri ile toplantılar icra edildi ve yol 
haritası belirlendi. 

Ÿ Şubat 2019 Amasya Merzifon da 4. Kitap fuarına 
katıldık. Belediyenin isteği üzerine Milli 
Mücadelede Sakarya Zaferinin yeri konulu 
konferans verildi.

Ÿ 06 Şubat 2019 Türkiye'nin en uzun savaş alanı 
yürüyüş rotasının hayata geçirilmesi için 
Ankara'da ilgili derneklerle toplantı yapıldı. 

Ÿ 19 Mart 2019 Şehitler haftasında Ankara'da 
Türkiye Körler Vakfı üyelerine Çanakkale'den  
Sakarya'ya konulu konferans verildi. 

Ÿ 26 Mart 2019 Ankara'dan ilk defa ATO öğrenci 
getirmeye başladı. İki ay içerisinde 3250 
ögrenciyi bu topraklarla tanıştırmış oldu. 

Ÿ 03 Nisan 2019 Türkiye TV de ''Gizlenenin 
Peşinde'' canlı yayın programında 1,5 saat 
boyunca Polatlı'nın iki büyük değeri olan 
Sakarya meydan Muharebesi ve Gordion'u  
konuştuk.

Ÿ 08 Nisan 2019 Kültür ve Turizm Bakanımızla 
görüştük. Polatlı'ya ait düşündüğümüz projeleri 

kendisine arz ettik. 
Ÿ 16 Nisan 2019 Milliyet Gazetesinde haber olduk. 
Ÿ 18 Nisan 2019 Milliyet Gazetesinde haber olduk.
Ÿ 18 Nisan 2019  TRT Radyo ve Hacı Bayram Veli 

Üniversitesin de Turizm Haftası etkinliklerinde 
Polatlı'nın değerlerini anlattık.

Ÿ 02-04 Mayıs 2019 Tarım Fuarında Polatlı'nın 
Tarihi Alanları tanıtıldı. 

Ÿ 28 Nisan 2019 tarihinde ilk defa  350 kişi ile 
Sakarya Köyünden başlayan Kara Tepe 57. 
Tümen Şehitlerine saygı yürüyüşü 
gerçekleştirdik.

Ÿ 06 Mayıs 2019 tarihinde 16 ülkeden sporcuların 
katılımı ile 2. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu 
'nu gerçekleştirdik. Hem Polatlı'nın tanıtımına 

“2019 yılı toplam ziyaretçi sayısı 
23.507 kişi “
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Ÿ 20 Haziran 2019 Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürü Murat Gürül'ü ziyaret ettik. 
Gord ion A lan B aşkan l ığ ın ın kuru lmas ı 
konusunda kendisine bilgi arz ettik. 

Ÿ 01 Temmuz 2019 tarihin de Ankara Vali Yardımcısı 
Mustafa Erkayıran başkanlığında Polatlı'da 
Turizm çalıştayı yapıldı.

Ÿ 03 Temmuz 2019  TRT   haber ekibinin belgesel 
çekiminde yanlarında olduk, destek verdik.

Ÿ 08 Temmuz 2019 Hürriyet Gazetesinde haber 
olduk.

Ÿ 09 Temmuz 2019 Dünya Mirası Gordion 
Platformu ile birlikte Gordion Kazı evini ziyaret 
ettik.

Ÿ 16 Temmuz 2019 Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğünün Dünya Mirası Şubesi ile ilk 
görüşmemizi yaparak Gordion hakkında yol 
haritası belirledik. 

Ÿ 17 Temmuz 2019 Hürriyet Gazetesinde haber 
olduk.

Ÿ 23-24 Temmuz 2019  Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü 
Dünya Mirasına dahil edilecek alanların sınırlarını 
belirlemek ve yerelde ilk kez toplantılar icra etti.

Ÿ 30 Ağustos 2019 Hürriyet Gazetesinde haber 
olduk.

Ÿ 03 Eylül -08 Eylül 2019 tarihleri arasında Sakarya 
Zaferinin 98 yıldönümü etkinlikleri kapsamında  
ilk defa 106 km'lik '' DİRİLİŞ YOLU'' ve Şafak 
yürüyüşü gerçekleştirdik. Bu yürüyüşü Sakarya 
Zaferinin 100. Yılında uluslararası düzeyde 
yapmayı planlamaktayız.

Ÿ 09 Eylül 2019 Sakarya Meydan Muharebesi 
Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Polatlı Halkı 
ile birlikte Anıtkabir'de tören icra edildi.

Ÿ 10 Eylül 2019 Sakarya Meydan Muharebesi 
Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Polatlı'ya 
değer katanlar ve Sakarya Büyük Ödülleri verildi.

Ÿ 11 Eylül 2019 Sakarya Meydan Muharebesi 
Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Polatlı'da Milli 
Mücadelede Polatlı PANELİ icra edildi. 

Ÿ 20 Eylül 2019  Ankara'da 2.ncisi düzenlenen 
Coğrafi  İşaretli  Ürünler  Zirvesi fuarına katıldık. 
Burada Gordion ve Sakarya Meydan Muharebesi 
Tarihi Milli Parkını Tanıttık.

Ÿ 16 Ekim 2019 Sözcü Gazetesinde haber olduk 
Ÿ 29 Ek im 2019  tar ih inde Cumhur iyet ' in 

temellerinin atıldığı Sakarya Meydan Muharebesi 
Tarihi Milli Parkı'nı  ilk kez üç ulusal kanal birden 

haber yaptı. (NTV, KANAL B VE TV 8)
Ÿ 9 Kasım 2019  ANKARA BESTT WESTERNN 

2000 Otel de Tüm Kadın Lobisi Derneğinin 
d ü z e n l e m i ş  o l d u ğ u  A t a t ü r k ' ü  A n m a 
Programında '' Sakarya Meydan Muharebesi ve 
Mustafa Kemal Dehası '' konulu sunum yaptık.

Ÿ 10 Kasım 2019  110 Kişinin katılımı ile Sakarya 
Köyü 12.Grup Şehitliğinden Kara Tepe'ye '' ATAYA  
SAYGI'' yürüyüşü gerçekleştirdik.

Ÿ 15 Kasım 2019 Kanal B  TV Programına konuk 
olduk. Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli 
Parkını tanıttık. 

Ÿ 28-29-30 Kasım 2019 tarihlerin de ATO 
Congresium da yapılan 4. Uluslararası Ankara 
Marka buluşmasının ana teması Düğüm 
Çözülüyor olarak belirlendi. İki bakanımızın da 
bulunduğu açılış Gordion Salonunda yapıldı.  
Bizde burada ''Gordion Düğümü Antik Çağda ve 
Yakın tarihimizde'' adlı sunum yaptık.

Ÿ Aralık 2019 Ulusal Kanal '' Tarihten Gelen '' 
programının çekimleri POTA müzesinde yapıldı. 
Sakarya Meydan Muharebesinde yaşananları 
anlattığımız program büyük ilgi gördü.

Ÿ 27 Aralık 2019 'da Mustafa Kemal'in Ankara'ya 
gelişinin 100.yıl kutlamalarında da büyük bir 
heyecanla oradaydık. Ankara'nın merkez ilçeleri 
d ış ında kat ı lan  tek  i lçe  POLATLI  o ldu . 
Pankartlarımızla tarihi kıyafetlerimizle büyük ilgi 
çekti. 

Ÿ 29  Aralık 2019 tarihinde Çağdaş Sanat 
Merkezinde Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneğinin  
öncülüğünde düzenlenmiş olan uluslararası 
fotoğraf günlerinde Fotoğraflarla Polatlı slayt 
gösterisi yapıldı.

Ÿ Bir yıl boyunca Ankara ve çevresindeki bir çok 



> Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Cemil Meriç Engelsiz Hayat Merkezi

· Merkezimiz 1810 engelli üyemize ve ailelerine hizmet vermektedir. Ramazan ayı içerisinde 
iftar yemekleri, aşure günleri ve yemek organizasyonlarında 5100 üyemize hizmet verilmiştir. 
Engellilerimize yönelik çeşitli kurslar düzenlenmektedir bunlar; Halk Oyunları 30, Koro 90, 
Tiyatro 30, İşaret Dili 24, Bilgisayar 60, EKPSS 220, El Sanatları 400 Kuran-ı Kerim 30, KOS-
GEP 250, Üniversiteye Hazırlık 30, Okuma Yazma 550 engelli olmak üzere 1714 üyemize kurs 
verilmektedir. Bunların yanı sıra ev ziyaretleri yapılmaktadır. Merkezimize ait spor 
salonundan 250 engellimiz faal olarak yararlanmaktadır. İlçemizdeki engellilerin hasta hane 
tedavilerine kolay ulaşım sağlamaları için araç hizmetimiz verilmektedir.

·     3 Aralık Dünya Engell�ler Günü Dolayısı �le İk� Alyans Düğün Salonu’nda Engell�ler Günü Özel 
Programı gerçekleşt�rd�k.  Her yıl aralıksız gerçekleşt�r�len Dünya Engell�ler Günü Özel 
Programında bu sene engell�ler tarafından yıl boyunca hazırlanan halk oyunları, dans, ş��r ve 
t�yatro göster�ler� sahne aldı.
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> Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

BİLİM MERKEZİ VE ULUĞBEY GÖKEVİ

· 1 Şubat 2019 tarihinde Ankara Üniversitesi 
Çocuk üniversitesi Böcek şenliğine katıldık. 
Prof. Dr. Cem ÖZKAN hocamız ile yaptığımız 
etkinlik sonrası ilerleyen dönemlerde Böcek 
Şenliğini Polatlı'da düzenlemeye karar verdik.

· 15 Nisan 2019 tarihinde Polatlı İmam Hatip 
Ortaokulu'nda düzenlenen Fen Bilimleri 
haftas ına  kat ı ld ık .  Deney set ler i  ve 
teleskoplar hakkında bilgi verdik. 

· 17 Nisan 2019 tarihinde Ankara Battalgazi 
Ortaokulu'nda düzenlenen ''Astronomi ve 
Uzay'' konulu seminer düzenledik. Katılımın 
yoğun olduğu seminerde teleskoplar, güneş 
Sistemi, uydular, Yıldız oluşumları konuları 
hakkında bilgi verdik.

· 25 Nisan 2019 tarihinde E-TWİNNİNG 
PROJESİ İLE 14 OKULDA EŞ ZAMANLI 
KONFERANS düzenledik. Polatlı Belediyesi 
Uluğ Bey Bilim Merkezi ve Gökevinin 

    katkılarıyla Basri Ortaokulu'nda 'Çevremdeki 
Bilim İnsanlarını Tanıyorum' e-twinning 
projesi kapsamında Astronomi ve Uzay 
konulu konferans gerçekleştirildi. Ankara 
Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay 
Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Birol 
Günol'un konuşmacı olarak yer aldığı 
konferans Polatlı'da 14 okulda eş zamanlı 
olarak yayınlanarak; yüzlerce öğrenci 
tarafından takip edildi. Astronomi ve Uzay 

konulu konferansa Polatlı İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Alican Kılıç, Polatlı Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürü Veli Keskin, Proje 
Yürütücüsü Ayşe Öğüçbilek, Gökevi 
Sorumlusu Astronom Alper Uğur Tunç, Okul 
Müdürü Selahattin Ünsal, öğretmenler ve 
öğrenciler katıldı.

· 2 Mayıs Burdur Bahçeşehir okullarında 
düzenlenen Bilim Şenliklerine katıldık. Deney 
setleri ve teleskoplar hakkında bilgi verip 
öğrencileri eğlendirirken öğrettik.
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> Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Spor Müdürlüğü
Spor kurslarımızda 450 öğrenc�

Futbol
Voleybol
Hentbol
Atletizm
Tekvando

Bilardo
Basketbol

Yaz spor okulumuzda 1000 öğrenci çeşitli branşlarda kurs görmüştür.
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> Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ÿ 2019 yılında başkanımızın da 
t a l i m a t ı y l a   m e r k e z 
mahal ler imizde bu lunan 
eskimiş ve ekonomik ömrünü 
doldurmuş olan  Parklarımızı 
yeniden düzenlemek için 
harekete geçtik ; Çoğunluğu 
çok eski olan bu Parklarımızda 
y a p t ı ğ ı m ı z  t a d i l a t 
çalışmalarıyla Parklarımızı 
tekrardan kullanılabilir hale 
g e t i r d i k  a y d ı n l a t m a 
problemlerini çözdük , Pergole 
ve oturma alanlarını yeniledik 
oyun seti ve fitness aletlerinde 
o n a r ı m l a r  y a p t ı k  , 
kullanılmayacak durumda 
olan  oyun seti ve fitness 
a l e t l e r i n i  y e n i l e r i  i l e 
değiştirdik. Toplamda Tamiri ve 
tadilatı yapılan Parklarımızın sayısı 29 dur, yeni 
ihdas edilen parklarımız 2 adettir.

Tadilat -  Peyzaj Düzenlemesi ve Park 
Çalışmaları

Ÿ Refüjler ve Heykel alanında Çarşı Camii ön 
kısım peyzaj çalışması 

Ÿ Alpars lan Türkeş Kül l iyes i  peyzaj  ve 
Çimlendirme çalışması 

Ÿ F.S.Evirgen Park Alanı ve Koşuyolu yapımı 
bitirildi

Ÿ Ergün Gökçay Parkı Tadilatı ve yeşil alan 

çalışması 

Şentepe Yeni yerleşim Alanında Cumhuriyet  
Parkı yapımı ve peyzaj çalışması
Ÿ Belediye Evleri yeşil alanında Park Yapımı 
Ÿ Şehitlik Mahallesi F.Sururi Evirgen Parkı 

Tadilatı Semt sahaları yapılması Park yapımı ve 
P e y z a j  Ç a l ı ş m a s ı .
Şehitlik Mahallesi Koşu ve Bisiklet yolu yapımı 
( I ve II Etap )

96



faaliyet  raporu  2019 POLATLI
BELEDiYESi

www.polatli.bel.tr

Ÿ · M.akif Mahallesi Toki yolu üzeri Ağaçlık Alan 
Peyzaj Çalışması ve Oyun Seti Montajı

Ÿ · Zeki Sezginer Parkı Tadilatı ve yeniden 
düzenlenmesi

Ÿ · Ş e h i t l e r  Pa r k ı  Ta d i l a t ı  ve  ye n i d e n 
düzenlenmesi

Ÿ · Kazım Bıyıkoğlu Parkı Tadilatı ve yeniden 
düzenlenmesi

Ÿ · Dede Hulusi Ünlü Parkı Tadilatı ve yeniden 
düzenlenmesi

Ÿ · Heykel - Gar Girişi önü ve Necip Fazıl Parkı 
yanı Refüj Peyzaj ve çiçeklendirme çalışmaları 
.

Ÿ

Ÿ Üçpınar Mahallesi 2. Mesire Alanı Çalışmaları 

Ÿ · Karapınar Mahallesi Mesire Alanı Çalışmaları 

2019 Yılında Tamiri bakımı ve yenilemesi
yapılan parklar.

Ÿ · Yaşar Irak Parkı Düzenleme çalışması 
Ÿ · İdris Doğan Parkı, (Şehitlik Mah.)
Ÿ · İsmail Yalçın Parkı  ( Fatih Mahallesi )
Ÿ · Kutlu doğum Parkı ( Şehitlik Mahallesi )
Ÿ · A.Rıza Koçoğlu  Parkı (Cumhuriyet Mah.)
Ÿ · Muhte l i f  Oku l  Cami i  vb  g ib i  kamu 

kuruluşlarının bahçelerinde düzenleme tadilat 
ve bakımlar yapılmıştır 
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> Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Panel Çit ve Tel örgü Çalışmaları

Park , Muhtelif mahalleler Okul, Camii vb gibi 
kamu kuruluşlarının bahçelerinde Panel Tellere 
tadilat ve bakımlar yapılmıştır 

Tadilat - Bakım, Çiçeklendirme ve Ağaç Dikme 
Çalışmaları:

· Cumhuriyet Mahallesinde Necip Fazıl Parkı'nın 

ve orta refüj, Lavanta ekimi çalışması.

· Palanlanan ağaçlık alanlarda 1500 adet Fidan 

dikimi 

Yapılan Kent Mobilyaları:
· 2019 sonuna kadar 88 adet Kamelya, 

· 1 2 0  a d e t  b a n k  M ü d ü r l ü ğ ü m ü z 

marangozhanesinde imal edilmiştir. 

Oyun Seti ve Dış Mekân Fitnes Aletleri Yapımı 

· 2019 Yılında 32 Takım (3 Ayrı Tip ) Çocuk 

Oyun Grubu Kurulmuştur 

· 2019 Yılında Kırsal Mahallelerimizde 26 

adet Oyun Seti Kurulmuştur

· 105 Adet (5'li 35 Takım) açık alan Fitness 

a l e t i  m u h t e l i f  m e r k e z  v e  k ı r s a l 

m a h a l l e l e r d e   h a l k ı n  h i z m e t i n e 

sunulmuştur. 
Budama ve Halktan Gelen Dilekçelere Cevap

· Toplam 385 budama dilekçesine cevap 
verildi.

· Polatlı'nın tüm  merkez mahallesinde 
budama ve çim biçme işlemleri ile; 30 
kırsal mahallemize muhtelif  hizmetler 
sunulmuştur.
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> Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Ÿ 245 adet gelen  evrak kaydı yapıldı,
Ÿ 68 adet giden evrak kaydı yapıldı,
Ÿ 8 adet cimer ve 24 adet vatandaş şikayetleri ile 

ilgili mera tespitleri yapıldı.
Ÿ Tadilat isteyen kırsal mahallelerdeki muhtarlık 

binalarının tespiti yapıldı.
Ÿ Karapınar Mahallesi kilitli parke taşı döşeme işi 

yapıldı.
Ÿ Olukpınar Mahallesi cami şadırvanında 

kullanılmak üzere malzeme alımı yapıldı.
Ÿ Şabanözü Mahallesi kilitli parke taşı döşeme işi 

yapıldı.
Ÿ Yassıhöyük Mahallesi kilitli parke taşı döşeme 

işi yapıldı,Gordion Müzesi çatı izalosyonu 
yapıldı-okul yanı çeşme tadilatı yapıldı,köy 
konağı duvarı ve hayvan su içme oluğu yapıldı.

Ÿ Beyliköprü Mahallesi kilitli parke taşı döşeme 
işi yapıldı.

Ÿ Beyceğiz Mahallesi kilitli parke taşı döşeme işi 
yapıldı.

Ÿ Yenimehmetli Mahallesi kilitli parke taşı 
döşeme işi yapıldı.

Ÿ Yenimehmetli Mahallesi cami tavanı alçıpen 
yapıldı ve taban laminat yapıldı.

Ÿ Toydemir Mahallesi kilitli parke döşeme işi 
yapıldı.

Ÿ Çekirdeksiz Mahallesi mezarlığına tel örgü 
yapıldı.

Ÿ Yenidoğan Mahallesi mezarlığına tel örgü 
yapıldı.

Ÿ Beşköprü Mahallesi konağı dış cephe boya 
badana yapıldı.

Ÿ Hıdırşeh Mahallesi imamevi tadilatı yapıldı.
Ÿ Babayakup Mahallesi cami lojmanı bakım ve 

onarımı yapıldı.
Ÿ Karakuyu Mahallesi köy konağı tadilatı ve cami 

lojmanı tadilatı yapıldı.
Ÿ Gedikli Mahallesi cami duvarında kullanılmak 

üzere malzeme alımı yapıldı.
Ÿ Uzunbey Mahallesi camisine bölme yapıldı ve 

muhtarlık binası tadilatı yapıldı.
Ÿ Taşpınar Mahallesi muhtarlık binası tadilatı ve 

mezarlık tadilatı yapıldı.
Ÿ Türktaciri Mahallesi mescit ve kuran kursu 

tadilatı yapıldı.
Ÿ Basri Mahallesi tek kurnalı çeşme yapıldı,2 

kurnalı çeşme  ve hayvan su içme oluğu 
yapıldı.

Ÿ Ömerler Mahallesi hayvan su içme oluğu 
yapıldı.

Ÿ Gençali Mahallesi 5 tonluk su deposu yapıldı, 
tek kurnalı çeşme yapıldı, 2 adet hayvan su 
içme oluğu ve köy konağı çevresine beton işi 
yapıldı.

Ÿ Macun Mahallesi cami duvarı yapıldı.
Ÿ Yaralı Mahallesi cami duvarı yapıldı.
Ÿ Karayavşan Mahallesi cami duvarı yapıldı.
Ÿ Karahamzalı Mahallesi okulu duvarı tadilat  

yapıldı.
Ÿ Hacıtuğrul Mahallesi cami duvarı yapıldı.
Ÿ Hacıosmanoğlu Mahallesi cami duvarı yapıldı.
Ÿ Hacımusa Mahallesi  osmanlı çeşmesi tadilatı 

yapıldı.
Ÿ Hacımuslu Mahallesi hayvan su içme oluğu 

yapıldı.
Ÿ Sarıoba Mahallesine 2 adet hayvan su içme 

oluğu yapıldı.
Ÿ Şıhahmetli Mahallesi hayvan su içme oluğu 

yapıldı.
Ÿ Ördekgölü Mahallesi basit çeşme ve hayvan su 

içme oluğu tamiratı yapıldı.
Ÿ Kayabaşı Mahallesi hayvan su içme oluğu 

yapıldı.
Ÿ Kabak Mahallesi 2 adet hayvan su içme oluğu 

ve çeşme yapıldı.
Ÿ Gümüşyaka Mahallesine 2 adet hayvan su 

içme oluğu yapıldı.
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> Plan ve Proje Müdürlüğü
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· Yaklaşık 100 Adet (ifraz, tevhid, yola terk vb.) imar uygulaması işi.
· Yaklaşık 200 Adet satışlara, şikayetlere ve mera tespitlerine esas yer 

tespiti
 yapıldı.

· Yaklaşık 100 Adet İmar Durum Belgesi Düzenlendi.
· Yaklaşık 60 Adet ( Yaklaşık 2.000.000 TL Tutarında )Belediye Hissesi 

satışı gerçekleştirildi.
· İmar Planı onaylanan Kırsal Yerleşim ve Gelişim Alanlarında 18.madde 

İmar Uygulamalarına başlandı.
· İlçemiz Karacaahmet, Sarıoba, Kuşçu, Macun Mahallelerinde  halihazır 

harita ve jeolojik-jeoteknik etüd raporlarının hazırlanmasına başlandı.
· İlçemiz Üçpınar Mahallesi Doğa Sporları ve Atış Poligonu Sahası Amaçlı 

Koruma Amaçlı İmar Planı Çalışmlarına başlandı.
· İlçemiz Eskikarsak Mahallesinde (120 Ada 2 Parsel, 121 Ada 9 Parsel) 

Belediyemize ait Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis 
Alanı için Planlama Çalışmlarına başlandı.

· İlçemiz Yenimahalle 1/1000 Ölçekli UİP Revizyonu çalışmalarına başlandı.
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> Tesisler Müdürlüğü

SU İŞLERİ İLE İLGİLİ FAALİYETLERİ

Ÿ Belediyemize ait  sosyal  tesis ler in ve su 
depolarında sıhhi tesisat işlerinin tamamının 
arızalarının giderilmesi,

Ÿ Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan okul, 

camii, ve muhtarlıkların sıhhi tesisat arızaları 
giderilmesi,
Ÿ Yeni Belediye hizmet binası altından çıkan 

ye ra l t ı  s u y u n u n  d re n a j  yö n te m i  i l e 
kanalizasyona aktarılması,

Ÿ Belediyemiz tesisleri ve parklarında bulunan 
ka r t l ı  s aya ç l a r ı n  m e ka n i k  s aya ç l a ra 
dönüştürüldü. (88 Adet)

Ÿ Sarıoba Mahallesi köy çeşmesi için 2000 m 
uzunluğunda kazı yapılıp boru döşenerek hat 
çekilmiştir.

Ÿ Polatlı ilçemiz sınırları içerisinde 150 adet kanal 
tıkanması arızası giderilerek, 120 adet 
fosseptik kanal çekimi vidanjör araçlarımız ile 
yapılmıştır 

Ÿ Döşenen su borusu 1000 Metre
Ÿ Drenaj hattı için su kanal yapımı 500 Metre

Ÿ Drenaj hattı için büz döşenmesi 200 Metre
Ÿ Tamiri yapılan su ve kanal arızası 1100 Adet 

E L E K T R İ K  İ Ç  T E S İ S AT  ATÖ LY E 
FAALİYETİ 

Ÿ Mehmet Akif Mahallesi TOKİ Camii civarı 
aydınlatma tesisatları yapılarak Müdürlüğümüzce 
11 Adet 8 metrelik aydınlatma direkleri montajı 
yapıldı. 

Ÿ Şentepe Mahallesi Belediye İşçi blokları durak 
üstünde bulunan parka Aydınlatma Direkleri 
takıldı.

Ÿ Şehitlik Mahallesinde ve Fatih Mahallesinde 
bulunan Yaya Alt Geçitlerin aydınlatma işleri 
yapılmıştır.

Ÿ Marangozlar Sitesine ait Bahçe Duvarının duvar 
üstü aplikler montajı yapılarak aydınlatılması 
sağlanmıştır.

Ÿ Esentepe Mahallesi 102 evlerin arkasındaki 
bulunan parkın aydınlatılması sağlanmıştır.

Ÿ Dede Hulusi Ünlü parkı etrafı dekoratif aydınlatma 
direkleri takılarak aydınlanması sağlanmıştır.

Ÿ Şehit Can Çalışkan parkı içerisindeki aydınlatma 
tesisatı yenilenerek 27 Adet aydınlatma direği 
takılarak daha iyi aydınlatılması sağlanmıştır.

Ÿ Kamu Kurum ve Kuruluşların Resmi Tören ve 
Ku t l a m a l a r ı n ,  ST K ' l a r ı n  t a l e b i  ü ze r i n e 
Müdürlüğümüz tarafından Ses Sistemi ve 
Işıklandırılması yapılmıştır.

Ÿ Belediyemizin Sınırları içerisinde Merkez ve Kırsal 
mahallelerde Alanda bulunan Camilerimizin Ses 
S i s te m i  ve  A n o n s  c i h a z l a r ı n  b a k ı m l a r ı 
yapılmıştır.nin ve elektrik hatlarının yenilenmesi.
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> Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ÿ Müdürlüğümüz tarafından 01/10/2019 tarihi 
itibariyle araç kiralama hizmet alımı (şoför/yakıt 
hariç) yapılarak, halihazırda 5 adet 15 m3, 2 adet  13 
m3 ve 2 adet 7 m3 sıkıştırmalı çöp kamyonu, 1 adet 
8 m3 ile 1 m3  yol süpürge makinası, 1 adet vinç 
sistemli çöp kamyonu, 1 adet mini damperli 
kamyon, 3 adet kasalı damperli kamyon, 1 adet 
kazıcı yükleyici kepçe, 2 adet çift kabinli açık kasa 
kamyonet  çalıştırılmaktadır. 

Ÿ Yine belediyemiz bünyesinde bulunan 1 adet 
servis otobüsü, 1 adet traktör, 1 adet arazöz ile 3 
adet yol süpürge aracı da müdürlüğümüz 
bünyemizde bulunmaktadır.

Ÿ 2019 yılı içerisinde yıllık yaklaşık 37.000 ton evsel 
atık şehir içi ve kırsal mahallelerden toplanarak 
çöp transfer istasyonuna götürülmüş ve tırlara 
yüklenmiştir. 

Ÿ Şehir merkezindeki mahallelerde haftada bir kere 
el ve makine ile gece ve gündüz vardiyalarında 
itina ve özverili bir şekilde süpürülmektedir.

Ÿ Şehrimizdeki Pazar yerleri her semt pazarı 
k u r u l m a s ı n ı n  a k a b i n d e  s ü p ü r ü l e r e k 
yıkanmaktadır.

Ÿ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın SIFIR ATIK 
PROJESİ kapsamında toplam 30 adet iki bölmeli, 
31 adet dört bölmeli mini geri dönüşüm kutuları 
kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılarak ambalaj 
atıklarının toplanmasına katkı sunulmuştur.

Ÿ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın SIFIR ATIK 
PROJESİ kapsamında toplam 6 adet 7 bölmeli geri 
dönüşüm kutuları (atık getirme merkezi) şehrin 
merkezi noktalarına dağıtılarak ambalaj atıklarının 
toplanmasına katkı sunulmuştur

Ÿ Şehrimiz içerisindeki çöp konteynerleri düzenli 
olarak yıkanmakta ve dezenfekte edilmektedir.

Ÿ Şehir merkezindeki halkın yoğunlukla kullandığı 
ana arterler el ve makine ile süpürülmektedir.         

Ÿ Kırsal mahallelerimizde bulunan belli miktardaki 
çöp varilleri, çöp konteynerleri ile değiştirilmiştir.
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Ÿ Şehrimiz içerisindeki çöp konteynerleri düzenli 
olarak yıkanmakta ve dezenfekte edilmektedir.

Ÿ Şehir merkezindeki halkın yoğunlukla kullandığı 
ana arterler el ve makine ile süpürülmektedir.

Ÿ Kırsal mahallelerimizde bulunan belli miktardaki 
çöp varilleri, çöp konteynerleri ile değiştirilmiştir.

Ÿ Kullanılmakta olan eskiyip yıpranan variller, 
konteynerler, ayaklı çöp sepetlerinin sürekli olarak 
tamir işlemi yapılmaktadır.

Ÿ Kış aylarında yine personelimiz tarafından şehrin 
muhtelif yerlerinde buzlanma ve karla mücadele 
çalışmaları yapılmaktadır.

Ÿ Kış aylarında yine personelimiz tarafından şehrin 
muhtelif yerlerinde buzlanma ve karla mücadele 
çalışmaları yapılmaktadır.

Ÿ Şehrimiz bünyesindeki kamu kurum ve kuruluşları 
ile okullara atık pil toplama kutuları dağıtılmıştır
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> Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

· Müdürlüğümüz tarafından 2019 yılı içerisinde, Polatlı merkez ve mahallelerde, 

* 316 adet Sıhhi Ruhsat, 
* 38 adet Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatı, 
* 46 adet Gayri Sıhhi Ruhsat olmak üzere, 

genel toplamda 400 adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiştir.

· 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Yönetmeliği hükümlerine 
göre, ruhsat verilen işyerlerinin denetimini yapmak üzere,  

· Belediye Başkanı, 
· Ruhsat ve Denetim Müdürü, 
· Makina Mühendisi, 
· Çevre Mühendisi, 
· Veteriner Hekim, 
· Elektrik Mühendisi, 
· Teknisyen, 
· Zabıta Komiseri ve 
· İş Güvenliği Sorumlusu olmak üzere 

9 kişilik Gayrı Sıhhi Denetim Komisyonu ile 

· Ruhsat ve Denetim Müdürü, 
· Ruhsat ve Denetim Şefi / Memuru, 
· Zabıta Komiseri, 
· İş Güvenliği Sorumlusu ve  
· Veteriner Hekim 

olmak üzere 5'er kişilik  Sıhhi İşyeri ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence İşyerleri Denetim 
komisyonlarımız mevcut olup,  

2019 yılı içerisinde  ruhsat süreci ve ruhsat verilmesine müteakip 30 günlük süre içerisinde  işyerlerinin 
denetimleri  bu komisyonlar aracılığı ile yapılmıştır.

· İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilen 
tüm bu işyerlerin sıhhi kontrolleri 
Müdürlüğümüzce, fenni yönden gerekli 
kontro l le r i  de  İmar  ve  Şeh i rc i l i k 
Müdürlüğünce  sağlanmıştır.

· Ruhsat yönetmeliği hükümlerine göre, 
ruhsat verilen tüm işyerlerinin ruhsat bilgileri, ay 
sonunda Sosyal Güvenlik Kurumu Polatlı Sosyal 
Güvenlik Merkezine, Polatlı Ticaret Odasına, Ankara İli 
Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğüne ve İlçe Tarım 
Müdürlüğüne gönderilmektedir. Açılan Umuma Açık 
İstirahat ve Eğlence işyerlerinin ruhsat bilgileri de, 
ruhsat verildikten sonraki 1 hafta içerisinde, 
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> İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

 

Ÿ Müdürlüğün çalışma ve usullerini gözden 
geçirerek müdürlüğe bağlı birimlerin 
görevlerini etkinlikle yerine getirmesi için 
yetkisi içindeki tedbirleri almak.

Ÿ Müdürlük faaliyetlerini ilgilendirilen 
mevzuatı takip etmek.

Ÿ Üst makam tarafından istenilen bilgileri 
temin için raporlar hazırlamak sorumlu 
o l d u ğ u  b ö l ü m l e rd e  i ş  b ö l ü m ü n ü 
gerçekleştirmek.

Ÿ Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden 
geçirerek planlayıp ve programlayarak 
çalışmaların bu programlar uyarınca 
yürütülmesini sağlamak.

Ÿ Üst makamlarca veri lecek benzeri 
nitelikteki diğer görevleri de yerine 
getirmek

Ÿ Yangın ve sabotaj ihtimaline karşı tedbir 
almak, gerektiğinde kolluk kuvvetleri ve 
itfaiyeden yardım istemek.

Ÿ Belediyenin bütün birimleri ile işbirliği 
sağlamak

Ÿ Yıll ık faaliyet raporlarını Başkanlık 
Makamına sunmak

Ÿ Müdürlük bütçe ve ücret tarife teklifini 
hazırlamak.

Ÿ Birimlerin mal ve hizmet taleplerini 
doğrudan temin ihale yoluyla 4734 sayılı 
kamu ihale kanunun ve diğer i lgil i 
mevzuatlar çerçevesinde karşılamak. 
Yapılan işlerle ilgili olarak her ay sonunda 
yüklenici firma/firmaların geçici hak ediş 
raporunu hazırlamak ve geçici muayene 
kabuk komisyonu'na sunmak ve 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde 
gerekli bütün iş ve işlemleri yapmak ve 
yaptırmak.

Ÿ G ö r e v  a l a n ı n a  g i r e n  k o n u l a r d a 
uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat 
yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda 
inceleme ve araştırma yaparak alınması 
gereken kanuni  ve idar i  tedbir ler 
konusunda üst makama tekliflerde 
bulunmak.

Ÿ Görevini gereğini yerine getirmeyen 
çalışma usul ve esaslara aykırı hareket 
eden personel hakkında gerekli işlemleri 
başlatmak.

Ÿ Çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği 
yönünden azami ölçüde tedbirleri almak.

Ÿ Belediye envanterinde yer alan tüm araç, 
iş makinası, jeneratör vb. Makinaların 
bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek.

Ÿ İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüz 
B e l e d i ye m i z i n  d i ğ e r  b i r i m l e r i n i n 
d e s t e k l ey i c i s i  ko n u m u n d a  o l u p , 
müdürlüğümüz bünyesindeki yedek parça 
depolama, akaryakıt ikmal işleri, araç 
tamir atölyesi, oto elektrik atölyesi, oto 
yağlama atölyesi, lastik tamir-bakım 
atölyesi, oto kaporta-boya atölyesi, torna-
kaynakhane atölyesi  ve ulaştırma 
hizmetleri(otobüs) yürütülmektedir.

Ÿ Müdür lüğümüzce ayr ıca  araç lar ın 
muayene işlerinin ve zorunlu mali sigorta 
(trafik sigortası) işlemlerinin takibi 
yapılmaktadır.

Ÿ Müdürlüğümüz bu hizmetlerini 6 memur, 
22 kadrolu işçi, 12 şirket işcisi olmak üzere 
toplam 40 personel ile yürütmektedir. 
Müdürlüğümüzde yapılan iş ve işlemler 
aşağıda belirtilen atölyelerde periyodik 
bakım, arıza ve talep işlemleri şeklinde 
yapılmaktadır.
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TAMİR-BAKIM ATÖLYESİ

Ÿ Beled�yem�z Ün�teler�nde bulunan tüm benz�nl� 
ve d�zel motorlu araçların, �ş mak�naları'nın, 
jeneratör vb. mak�naların, bakım ve onarımları 
yapılmaktadır.    

Ÿ 2019 yılında 600 Adet  Araç-Mak�ne onarımı 
yapılmış olup, bu onarımlarda  751 Kalem 
malzeme kullanılmıştır. Beled�yem�z �mkanları 
�le yapılması mümkün olmayan arızalar dışarda 
yaptırılmaktadır.

OTO LASTİK ATÖLYESİ

Ÿ Bu Serv�s�m�zde Beled�yem�ze a�t tüm araç ve �ş 
man�kalarının last�k tam�ratları last�k değ�ş�mler� 
ve hava kontroller� yapılmaktadır. Araçlarımızın 
durumuna göre yazlık ve kışlık last�k değ�ş�mler� 
atölyem�zde yapılmaktadır.

Ÿ Bu dönemde atölyem�zde 247 kalem faal�yet 
yapılmış olup bunlar, 144 adet last�k patlak 

tam�r� 56 adet yazlık last�k değ�ş�m�, 79 adet �se 
kışlık last�k değ�ş�m� şekl�nde özetleneb�l�r. Bu 
�şlemler yapılırken ömrünü tamamlayan last�kler 
yer�ne 165 adet yen� last�k, 31 adet kaplama 
last�k, 24 adet �ç last�k  kullanılmış, y�ne �şlev�n� 
y�t�rmem�ş 12 adet de çıkma last�k kullanılmıştır. 
12 adet jant  yıl  �ç�nde araç ve �ş mak�neler�nde 
kullanılmıştır. 

Ÿ Kullanılmayacak durumda olan last�kler �se 
çevre mühend�sler�m�z�n yetk�l� gördüğü atık 
depolama firmalarına tesl�m ed�lmekted�r.

OTO ELEKTRİK ATÖLYESİ
Ÿ Bu Atölyem�zde Beled�yem�ze a�t tüm araç 

ve �ş man�kalarının elektr�k aksamı arızaları  
tam�r ve bakımları yapılmaktadır.

Ÿ 840  Adet  araç �ş mak�nası ve ek�pmanın 
bakım  ve tam�r� yapılmış olup; Çeş�tl� 
özell�kte 431 adet ampul, 54 adet s�lecek 
fırçası, 750 adet plast�k kelepçe, 290 l�tre 
cam suyu, 22 adet s�nyal camı, 2 adet cam su 
b�donu, 108 adet çeş�tl�  s�gorta, 60 tk. 
kömür, 9 tk. müşür, 15 tk. burç, 2 ad. marş 
d�namosu (yen�),  28 ad. akü, 36 adet stop 
camı, 66 adet çeş�tl� düğme, 5 adet kontak, 
24 adet far, 8 adet korna, 5 adet kondektör, 2 
adet kalor�fer peteğ�  vb. çeş�tl� malzemeler  
takılarak araçların arızaları g�der�lm�şt�r.



> İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

 

TORNA-KAYNAK ATÖLYESİ

Kaynakhane Atölyemizde ; Belediyemiz 
birimlerinde bulunan araç ve iş makinelerinin 
kaynak işleri ve tamiratları yapılmaktadır. Ayrıca 
Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan muhtelif 
çelik konstrüksiyon  imalatları yapılmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Beled�yem�zde bulunan Araç ve İş Mak�nalarının 
kaynak �le �lg�l� tüm bakım ve onarımları yapılmış 
araç ve �ş mak�nalarının sorunsuz b�r şek�lde 
düzenl� olarak çalışmaları sağlanmıştır. 
İlçemizde bulunan okullara 15 adet bayrak direği, 
10 takım kale direği, 2 adet voleybol direği, 2 
takım mini kale direği yapılmıştır.
Ayrıca Mahalle okulları ve camilerine de hizmet 
götürülmüştür.
B e l e d i y e m i z e  b a ğ l ı  P a r k  B a h ç e l e r 
Müdürlüğünde bulunan köpek barınağı için 2  
adet toplam 30 m2 sundurma kafes ve koruma 
barakalarının tamiratı kurulması ve düzenli bir 
şekilde bakım onarım sağlanmıştır. İlçemizde 
bulunan parkların su sayaçlarına 5 adet koruma 
kapağı  yapı lmış  o lup,  zarar  görmeler i 
engellenmiştir.

Yeni yapılan parklara ve malzemeleri kırılıp 
dökülen parkların korunması için yaklaşık olarak  
5  adet kapı yapılmıştır.
İ lçemizde bulunan park ve bahçelerde 
kullanılmak üzere Park Bahçeler Müdürlüğüne 
100 adet metal kamelya, 100  adet masa, 150 
adet bank konstrüksiyonu yapılmış ve hizmete 
sunulmuştur. Yine park ve bahçelerimizde 
bulunan oyun setleri ile fitness  aletlerinin  bakım 
ve onarımı yapılmıştır. Çeşitli mahallelerdede 15 
adet otobüs durağı (cam) montajı yapılmıştır.
Belediyemizce yeni hizmete sokulan engelli araç 
şarj istasyonlarına engelli vatandaşlarımızın 
güneşten ve yağıştan korunması amacıyla durak 
tipi güneşlikler yapılmıştır.

BOYA ATÖLYESİ FAALİYETLERİ

Bu atölyemizde 2019 yılı içinde 112 kalem iş 
yapılmış olup,  belediyemize ait araçların karasör 
aksamlarının tamir ve bakımları, boya işlemleri 
bu atölyemizde  yapılmaktadır. Yine torna-
kaynakhane atölyesinde kullanıma sunulmak 
üzere üretilen kamelya, bank, oyun seti, bayrak 
direği, kale direği, çadır konstrüksiyonları, sergi 

stant imalatları, sundurma imalatları ile diğer 
müdürlüklerimizin talepleri doğrultusunda 
boyama işleri yapılmaktadır. 

YAKIT İKMAL SERVİSİ 

Belediyemize ait tüm dizel yakıtlı araç ve iş 
makinalarının motorin ihtiyaçları Müdürlüğümüz 
bünyesinde bulunan akaryakıt istasyonunda 
karşılanmaktadır .Diğer Motorin ve Benzin 
sözleşmeli firma yakıt  istasyonundan ikmal 
edilmektedir.

 Belediyemize Ait Araç ve İş Makinelerinde 
01/01/2019 – 31/12/2019 tarihleri arasında 
Toplam ;
434.513,00 - LT. -  MOTORİN-DİĞER ( M10)
7.539,24- LT. -  KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN ,    
60.029,44 - LT.   EURODİESEL MOTORİN
2500- LT.   ADBLUE Tüketimi Yapılmıştır.

OTO BAKIM YAĞLAMA SERVİSİ

Belediyemize ait tüm birimlerde bulunan 
muhtelif araç ve iş makinalarının periyodik 
bakımları müdürlüğümüzde yapılmaktadır. Sene 
içinde yapılan bu bakımlarda sarf edilen 
malzemeler aşağıda tablo halinde verilmiştir.  
Çevresel atık olarak değerlendirilen atık motor 
yağı, atık hidrolik yağı, boya ve yağ tenekeleri 
üstüpü eldiven eskileri atık her türlü araç filtreleri 
belediyemiz çevre mühendisleri talimatları 
doğrultusunda depolanıp yine onların talimatı 
ile atık toplama firmalarına teslim edilmektedir.
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ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan 7 adet otobüs ve 1 adet midübüs ile belediyemiz 
personelinin servis işleri, kamu hizmetleri ve cenaze hizmetleri,  Milli Eğitime bağlı 
okulların çeşitli gezi ve piknik faaliyetlerine,  yaz spor okulu öğrencileri ile amatör 
spor kluplerinin taşıma işleri yapılmaktadır. Ayrıca Belediyemiz birimlerine ihtiyaç 

halinde şoför desteği verilmektedir.
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> Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
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İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi 620 aileye Yardım Amaçlı Sosyal Destek Kartı (Hilal Kart) verilmiştir.

Ÿ 1200 kişiye aylık belediyemiz aş evinden 
sıcak yemek yardımı yapılmıştır.

Ÿ Sabah Çorba Dağıtımı Hizmeti verilmiştir.

300 aileye ramazan paketi yardımı yapılmıştır.
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880 aileye kömür yardımı yapılmıştır.Ÿ 2000 vatandaşımıza evde yaşlı, engelli ve 
hasta bakım hizmeti verilmiştir.

Ÿ 1078 aileye ev temizliği hizmeti verilmiştir.
Ÿ Müdürlüğümüzde kayıtlı 230 onkoloji 

hastamızın günlük olarak Ankara'daki çeşitli 
hastanelere gidiş-dönüşü sağlanmıştır.

Ÿ Ilçemizde 1 yaşını dolduran 514 bebeğimize 1. yaş günü hediyesi ve  
hoşgeldin bebek çantası hediye edilmiştir.
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> Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ÿ MUHABESE ŞEFLİĞİ
Ÿ Tü�k, Sayıştay, Göç �dares� Genel Müdürlüğü, 

Polatlı Kaymakamlığı tarafından gönder�len 
�stat�st�ksel formlar yazılı ve elektron�k ortamda 
hazırlanmış ve cevaplandırılmıştır.

Ÿ M a h a l l �  İ d a re l e r  M ü d ü r l ü ğ ü ' n e  a y l ı k 
harcamalarla �lg�l� her ayın �lk haftası �nternet 
ortamından b�lg�ler gönder�lm�şt�r.

Ÿ 2019 N�san ayında 2018 yılı Kes�n hesabı 
haz ı r lanmış  o lup,  be led�ye mecl �s �nce 
�ncelenerek kabul ed�len kes�n hesap Sayıştay 
başkanlığına gönder�lm�şt�r.

Ÿ 2018 Faal�yet Raporu hazırlanmış olup, n�san ayı 
mecl�s�ne sunulmuştur. Kabul ed�len rapor n�san 
ayı sonunda kamuoyu Sayıştay ve İç �şler� 
Bakanlığı'na gönder�lm�şt�r.

Ÿ Haz�ran ayında 2019 yılı performans programı 
ve 2019 yılı bütçe çağrısı yapılmıştır.

Ÿ Eylül ayı �çer�s�nde encümene gönder�len bütçe 
aynı zamanda elektron�k ortamda İç�şler� 
Bakanlığı'nın ver� tabanı b�lg� g�r�ş�ne �şlenm�şt�r.

Ÿ Her aya a�t  b� ld�r �m ve beyannameler� 
düzenlenm�ş ve �lg�l� verg� da�res�ne ver�lm�şt�r.

Ÿ Personel maaş ücret ve fazla çalışma karşılıkları 
hak sah�pler�ne zamanında ödenm�şt�r.

Ÿ 01.01.2019-31.12.2019 tar�hler� arasında toplam 
6345 adet yevm�ye kaydı yapılmıştır.

Ÿ Maaş ve ücret kes�nt�ler� en geç 1 ay �çer�s�nde 
�lg�l� kurumlara gönder�lm�şt�r.

Ÿ Aylık gel�r, g�der, emanet cetveller� çıkartılarak 
hesaplar kontrol ed�lm�şt�r.

Ÿ TAHSİLAT ŞEFLİĞİ

Ÿ Emlak, arsa, araz�, çtv ve �lan reklam verg�s�, 
katılım payları, çeş�tl� tahs�latlardan 39-40 no'lu 
vezneler �le e-beled�ye ve mahsup vezneler� 
tarafından toplam 42.837.691,84 -TL tahs�lat 
yapılmıştır.

Ÿ Müdürlüğümüze bağlı otobüs term�nal b�nasına 
g�r�ş ve çıkış yapan araçlardan el term�nal� �le 
95.925,00 -TL olup, Per-pa Pazar yer� �çer�s�nde 
bu lunan  sebze,  meyve  ve  man � fatura 
bölümünde olan esnaflardan �şgal�ye ücret� 
olarak 135.846,24 -TL ücret alınmıştır.

Ÿ Polat l ı  ad l �ye  b �nas ında  bu lunan  İc ra 
Müdürlüğü'ne tahs�ldar görevlend�r�l�p, �cra 
satışlarında tellallık yapılmaktadır.

Ÿ 2019 yılı �çer�s�nde 01.01.2019 �le 31.12.2019 
tar�hler� arası b�r yılda yapılan tahs�latlar toplam: 
42.837.691,84 -TL tahs�lat yapılmıştır.

KAMU ALACAKLARI TAKİP ŞEFLİĞİ

Ÿ 615 mükellefe emekl�l�k muafiyet�n�n �ptal� �le 
�lg�l� evrak tebl�ğ ed�ld�.

Ÿ Gel�r şefl�ğ�n�n evrakları k�racılara tebl�ğ ed�ld�.
Ÿ İcraya ver�len dosyalar kontrol ed�ld�.
Ÿ 3600 mükellefe ödeme emr� gönder�ld�.
Ÿ 37 mükellefin dosyası �craya ver�lmek üzere 

Hukuk İşler� Müdürlüğüne gönder�ld�.
Ÿ Emlak şefl�ğ�n�n evrakları mükelleflere tebl�ğ 

ed�ld�.
Ÿ Encümen ücretler�, kom�syon ücretler�, öğrenc� 

staj maaşları şefl�ğ�m�z bünyes�nde çalışan 
mutemet�m�z tarafından ver�ld�.

Ÿ Yapılandırma dosyaları aylık per�yotlarla düzenl� 
kontrol ed�ld�.
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GELİR ŞEFLİĞİ
Ÿ 823 adet Çevre Tem�zl�k Mükellef kaydı yapılmıştır.
Ÿ 131 adet �nşaat ruhsatı ve 570 adet �mar durumu 

tahakkuku ve tahs�latı yapılmıştır.
Ÿ 250 adet �skan formu tahakkuku ve tahs�latı 

yapılmıştır.
Ÿ 196 adet �şyer� açma ruhsatı ve tahakkuku ve 

tahs�latı yapılmıştır.
Ÿ Mülk�yet� beled�yem�ze a�t 189 adet �şyer�n�n k�ra 

artışı yapılmıştır.
Ÿ Tapu satışlarında esas olamka üzere 5884 adet 

borcu yoktur yazısı ver�lm�şt�r. 58 adet da�re �ç� yazı 
ver�lm�şt�r.

Ÿ Ask�'ye su abonel�ğ� �ç�n 391 adet evrak ver�lm�şt�r.
Ÿ 802 adet n�kah bedel� tahakkuku ve tahs�latı 

yapılmıştır.
Ÿ 687 adet mezar üstü tahakkuku ve yahs�latı 

yapılmıştır.
Ÿ Mülk�yet� beled�yem�ze a�t gayr�menkullerden 

satış ı  yapı lan araz�  sat ış lar ından toplam 
6.570.417,85 -TL tahs�lat yapılmıştır. 

Ÿ 21 adet El �lanı tahakkuku ve tahs�latı yapılmıştır.
Ÿ

Ÿ EMLAK ŞEFLİĞİ
Ÿ İlk defa mülk�yet sah�b� olan 2668 adet mükellefin 

1319 sayılı Emlak Verg�s� kanununa göre emlak 
b�ld�r�mler� tanz�m ed�lm�şt�r. Yen� emlak dosyaları 
oluşturulmuş, mevcut dosyalama ve arş�vleme 
�şlemler� devam etmekted�r.

Ÿ Sosyal Yardımlaşma Vakfından, Sosyal İşler 
Müdürlüğünden ve Çevre Koruma Kontrol 
Müdürlüğünden gelen gayr�menkul araştırmaları 
yapılmıştır. 

Ÿ Mahkemelerden gelen İaşe sorgulamaları 
yapılmıştır. 

Ÿ 2019 yılı �t�bar� �le 1207 adet da�re �ç� ve dışı yazışma 
yapılmıştır.

Ÿ Kamulaştırma ve arsa satışlarıyla �lg�l� değer 

tesp�tler� yaptırılmıştır.

Ÿ Verg� muafiyet�nden yararlanan 2500 mükellefin 
nemekl�l�k şartlarına uygun olup olmama durumu 
kontrol ed�lerek tahakkukları oluşturulmuştur.

Ÿ 2018 yılında 22/a kadastro çalışması yapılan ; 
Kabak-Müslüm-Macun-Poyraz-Kuşçu-Şabanözü-
Yen�doğan-Çek�rdeks�z-Güreş-Adatoprakpınar-
Uzunbeyl�-Türktac�r�-S�nanlı olmak üzere 13 
mahallen�n değ�ş�kl�k beyanları b�ld�r�mler� 
alınmıştır.

Ÿ 01.01.2019-31.12.2019 tar�hler� arasında 282,066 
adet alınan beyanları dosyalama ve arş�vleme 
�şlemler� yapılmıştır.

Ÿ Tapu satış �şlemler� önces� mükelleflere ray�ç 
bedeller ver�l�p �lg�l� mülk�yetler�n verg�ler� tahs�l 
ed�lm�şt�r.

Ÿ Aykome (numsrsts j)  ve abonel �k ler  �ç �n 
mükelleflere evrak hazırlanmıştır.

Ÿ 01/01/2019 – 31/12/2019 tar�hler� arasında 1852 
adet b�na- 16,356 adet araz�- 5891 adet arsa beyanı 
alınmıştır.
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> Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ÿ

Ÿ 01/01/2019-31/12/2019 tar�hler� arasında ;

Ÿ 17.114.344,86 tl emlak verg�s�

Ÿ 1.710.803,89 tl kültür varlıkları koruma

Ÿ 279.500,56 tl verg� z�ya� cezaları

Ÿ 390.739,93 tl usulsüzlük cezaları

Ÿ To p l a m  1 9 . 4 9 5 . 3 8 9 , 2 4  t l  t a h a k k u k 
oluşturulmuştur.

Ÿ 6736 sayılı kanundan faydalanmak �steyen 
mükellefler�n beyanları alınmıştır.

Ÿ 2005 yılında mücav�r alan sınırlarımıza g�ren 
köylerle � lg� l �  kontroller�m�z ve tahakkuk 
�şlemler�m�z devam etmekted�r.

Ÿ Kamulaştırma ve arsa satışlarıyla �lg�l� değer 
tesp�tler� yaptırılmıştır.

Ÿ Köy Tüzel K�ş�l�ğ� ve Özel �dareden dev�r tesp�t 
kom�syonu tarafından beled�yem�ze devred�len 
mülk�yet ler �n tesp�t ler �  yapı l ıp tesc� l ler � 
yaptırılmıştır. 

Ÿ Bugüne  kadar  emek l �  � ş lemler �  yap ı lan 
mükellefler�n Türk�ye genel�nden kontroller� 
yapılıp haksız yere emekl�l�kten yararlanan 
mükellefler�n �şlemler� �ptal ed�l�p ödemeler� 
yaptırılmış olup, emekl�l�ğe müracaatları �ncelen�p 
�şlemler� yapılmaktadır.

Ÿ 01.01.2017-31.12.2017 tar�hler� arasında alınan 
beyanları dosyalama ve arş�vleme �şlemler� 
yapılmıştır.

Ÿ 30.10.2017 tar�h�nde yapılmış olan Üçpınar 
Mahalles� İmar uygulaması tapuları dağıtılıp, 
beyannameler� alınmış, dosyalama �şlemler� 
da�rem�z tarafından yapılmıştır.

Ÿ
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> Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
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Ÿ Çevre �laçlamada 300.000 hektarlık uçkun 
�laçlaması, 7000 hektarlık bölgede larva 
mücadeles�, 500.000 m² l�k bölgede karas�nek 
�laçlaması yapılmıştır.

Ÿ 82 Mahalle (Köy) �laçlaması Ahırlar ve 
Samanlıklar, Kümesler�n �laçlanması yapılmıştır.

Ÿ Konya yolunda k� 23 adet Bes�haneler ve d�ğer 
Bes�c�ler s�tes�ndek� Bes�haneler�n �laçlanması 
yapılmıştır.

Ÿ İlçem�zdek� okullar, oyun parkları gr�bal 
enfeks�yonlara karşı dezenfektan çalışması 
yapılmıştır.

Ÿ Şeh�r merkez�m�zde fare �laçlaması 
yapılmaktadır.

Ÿ Yaklaşık 11 km'l�k dere yatağı, 117 adet orta ve 

büyük kapsamlı su b�r�k�nt�s� s�vr�s�nek larvası, 
bes�c�ler s�tes� ve şeh�r çöplüğü karas�nek 
larvasına karşı �laçlanmıştır.

Ÿ

Ÿ Şeh�rde bulunan parklar ve yol kenarlarındak� 
ağaçlar �laçlanmıştır. Kırım Kongo kanamalı 
hastalığına karşı bütün okul bahçeler� kamu 
kurum ve kuruluşların bahçeler� keneye karşı 
�laçlanmıştır ve sokak köpeğ� aşı 
kampanyasıyla sokak hayvanlarına keneye 
karşı dış paraz�t �lacı uygulanmıştır.

Ÿ Sokak hayvanları aşılama kampanyasında 500 
Köpek ve 150 ked�ye kuduz aşıları yapılmıştır.

Ÿ Beled�yem�ze a�t Geç�c� hayvan barınağında 
300 adet Köpek  bakılmakta, 2019 yılında 447 
adet köpek sah�plend�r�lm�şt�r.

Ÿ İlçem�zde bulunan 251 adet Köpek ve 98 adet 
d�ş� ked�ler  kısırlaştırma amel�yatı, küpeleme 
yapılmıştır.

Ÿ İlçem�zde yaşayan sah�ps�z köpekler�n 
beslenmeler� �ç�n muhtel�f noktalarda 4 adet 
besleme noktası bulunmaktadır.

Ÿ Ağır kış şartlarında Kuşlar, ked�ler�n ve sokak 
hayvanlarının besleneb�lmes� �ç�n yemlenme 
çalışması yapılmaktadır.

Ÿ Şeh�r mezarlığında 2019 yılı �çer�s�nde 485 
defin yapılmıştır. Asl� mezarlıkta mezarlar arası 
pat�ka yol çalışmalarına yapılmaktadır. Şeh�r 
mezarlığında kand�l günler�nde kand�l s�m�d� ve 
çay �kramı yapılmıştır.



faaliyet  raporu  2019 POLATLI
BELEDiYESi

www.polatli.bel.tr

Ÿ Kurban Bayramında Beled�ye'ye a�t 
kes�mhanelerde 22 büyükbaş 220 küçükbaş 
hayvan kes�lm�şt�r. Kurban Bayramında şeh�rde 
İşletme ve İşt�rakler Müdürlüğü Bahçes�nde, Su 
Arıza Şant�yes� Bahçes�nde büyükbaş ve 
küçükbaş kes�m yer�, Şeh�tl�k Mahalles�nde ( 
Dua tepe Alt Geç�d� yanında) ve 13 Eylül 
Caddes�nde küçükbaş kes�m yer� kurulmuştur.

Ÿ İlçem�zde bulunan tüm cam�ler�n 
Dezenfeks�yon çalışması yapılmıştır.

Ÿ Beled�yem�ze bağlı müdürlüklerde çevre atık 
yönet�m planı oluşturmuştur. Çevre kanunu ve 
yönetmel�kler doğrultusunda beled�ye 
personel� tehl�ke atık hakkında eğ�t�m 
çalışmaları yapılmıştır.

Ÿ B�tk�sel atık yağlarının toplanması hususunda 
DEHA ( b�tk�sel atık yağ toplama ve b�od�zel 
a.ş) firmasıyla sözleşme yapılmıştır. Fabr�ka 
lokanta, evlerden çıkan atık yağlar toplanıp 
ger� kazanımları sağlanmaktadır.

Ÿ Ortak Sağlık Güvenl�k b�r�m� �le İşyer� Hek�m�, İş 
sağlığı ve Güvenl�ğ� Uzmanı ve Yardımcı Sağlık 
Personel� h�zmet� sözleşmes� yapılarak 
Beled�yem�z bünyes�nde çalışan tüm 
personeller�n �şyer� hek�ml�ğ� h�zmet� alması 
sağlanmıştır. Her hafta Salı günler� saat 08:00 
�le 17:00 saatler� arasında muayene h�zmetler� 
vermes� sağlanmıştır.

Ÿ İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Uzmanı tarafından 
b�r�mler �ç�n Ac�l Eylem Planı ve R�sk 
değerlend�rmes� yapılmıştır.

Ÿ İş Sağlığı Güvenl�ğ� uzmanı ve İş yer� hek�m�yle 
beraber Beled�ye bünyes�nde bulunan İş yerler� 
her hafta Salı gez�lerek eks�kl�kler tesp�t 
ed�lm�şt�r. Eks�kl�kler�n g�der�lmes� �ç�n b�r�m 
müdürler� uyarılmıştır.

Ÿ Beled�ye bünyes�nde çalışan İşç� personeller�n 
k�ş�sel koruyucu donanımları tesp�t ed�lm�ş, 
tedar�k ed�lerek personele z�mmetl� b�r şek�lde 
tesl�m ed�lm�şt�r.

Ÿ Beled�ye bünyes�nde bulunan tüm b�r�mler �le 
b�r�mlerde kullanılan tüm araçların yangın 
söndürme tüpler� tem�n ed�lm�şt�r.

Ÿ İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Ek�pmanları uyarı ve 
yönlend�rme levhalarının b�r�mlere asılması ve 
takılması yapılmıştır.

Ÿ Beled�ye bünyes�nde bulunan tüm b�r�mlere 
ecza dolabı ve dolap �ç� sağlık malzemeler� �le 
b�r�mlerde kullanılan araçların Ac�l sağlık 
çantaları tem�n ed�lm�şt�r.

Ÿ Beled�ye bünyes�nde çalışan personeller�n 
per�yod�k muayeneler� yapılmış, tetanos aşıları 
yapılmış ve per�yod�k muayene evrakları 
tanz�m ed�lerek personel İSG dosyaları 
hazırlanmıştır.

Ÿ Beled�ye bünyes�nde çalışan tüm personellere 
İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Eğ�t�m�, H�jyen eğ�t�m� 
ver�lm�şt�r. Ayrıca her b�r�mden 1 tane personel 
seç�lerek toplamda 30 personele temel �lk 
yardım eğ�t�m� ver�lm�şt�r.

Ÿ Beled�ye bünyes�nde bütün çalışan personelle 
yangın eğ�t�m� ver�lmes� sağlanmıştır.
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> Yazı İşleri Müdürlüğü

Ÿ 2019 yılı içinde Belediyemiz Encümeninin 
yapmış olduğu 76 oturum da, Encümen 

Ÿ toplantılarında görüşülen ve alınan toplam 
573 Encümen Kararı bilgisayar ortamına 
aktarılarak imza altına alındıktan sonra gereği 
yapılmak üzere EBYS sistemi üzerinden  ilgili 
dairelere gönderilmiştir.

Ÿ Belediyemiz Meclisi toplam 26 birleşim 
gerçekleştirmiştir bu oturumlarda 204 konu 

Ÿ karara bağlanmış, bilgisayar ortamına 
aktarılarak imza altına alındıktan sonra gereği 
yapılmak üzere Kaymakamlık makamına 
onaylatıldıktan sonra Web sistemine atılarak, 
Kaymakamlık makamına Elden dağıtım ve 
ilgili dairelere sistem üzerinden dağıtımı 
yapılmıştır.

Ÿ 2019 yılı içinde; 171 adet Beyanname, 692 adet 
Mahkeme Yazısı,5650 adet Resmi yazı olmak 
üzere toplam 6513 evrak EBYS sistemi ve 

def terde  kay ı t  a l t ına  a l ınmış ,  d iğer 
kurumlardan dairemize gönderilmiş bu 
evraklar ilgili dairelere sistem ve elden teslim 
edilmiştir.

Ÿ 2019 yılı içinde; Belediyemizden diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarına, şahıslara vb. e. posta, 
Faks, Posta ve elden Teslim yolu ile 9810 adet , 
Kep ile 1543 adet toplam 11353 adet evrak 
sistem üzerinden, elden teslim edilerek ve 
posta yoluyla teslim edilmiştir.

Ÿ 2019 yılı içinde; Belediyemize başvuran 
vatandaşlara ait toplam 4841 dilekçe teslim 
alınmış, EBYS sistemi üzerinden cevap 
verilmek üzere ilgili dairelere gönderilmiştir. 
gönderilmiştir.
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Ÿ İlçemiz esnaflarının kontrollerinde ve diğer 
denetimlerimizde çeşitli suçlardan toplam 
238(ikiyüzotuzsekiz) durum tespit idari 
y a p t ı r ı m  t u t a n a ğ ı  d ü z e n l e n e r e k 
encümene,20(yirmi)adet idari yaptırım karar 
tutanağı  düzenlenerek mal i  h izmet ler 
müdürlüğüne gönderilmiştir.

Ÿ Belediyemizin diğer birimlerinden gelen 
265(ikiyüzatmışbeş)adet evrak ilgililerine tebliğ 
e d i l m i ş t i r . D i ğ e r  k u r u m l a r d a n  g e l e n 
280(ikiyüzseksen) adet  yazıya cevap 
verilmiştir.

Ÿ 2551(İkibinbeşyüzellibir) adet işyerinin kontrolü 
yapılarak işyeri hakkında gerekli işlemler 
yapılmıştır.Kontrollerde 50 adet  esnafımızın 
esnaf teftiş defteri alması sağlanmıştır.

Ÿ Zabıta Müüdürlüğümüz araç ve motorize 
ekiplerince yaya kaldırımlarına ve engelli 
yol larına park etmiş araçlara ve gelen 
şikayetlere daha kısa sürede müdahale 
etmektedir.

Ÿ İ lçemiz merkezinde bulunan i lköğretim 
okullarında ,öğrencilerin akşam çıkış saatlerinde 
zabıta ekiplerimiz tarafından güvenli bir şekilde 
çıkışları sağlanmaktadır.

Ÿ Yolda kalmış yabancı mağdur vatandaşlarımızın 
memleketlerine gidebilmeleri sağlanmıştır.

Ÿ Başka şehirlerden gelerek vatandaşlarımızın 
dini duygularını istismar ederek kazan sağlayan 
dilenciler şehir   dışına çıkarılmış ,dilencilik 
yaparak elde ettikleri toplamda 1.831,00 tl 
paraya el konularak belediyemiz hesabına irat 
olarak kaydedilmiştir.

Ÿ Şehrimizin muhtelif yerelerinde gürüntü 
kirliliğine neden olan hurda arçların kaldırılması 
sağlanmıştır.

Ÿ İlçemizde bulunan otellerin denetimi Zabıta 
memurlarının katılımı ile Sağlık Gurdup 
Başkanlığı ,Vergi dairesi müdürlüğü ,İlçe 
Emniyet Müdürlüğü ,İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
,İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ,SGK 
ankara denetim elemenleri ile birlikte her ayın ilk 
haftası rutin bir şekilde devam etmektedir.

Ÿ 2019 kış sezonunda ilçemizde yaşayan mağdur 
vadandaşlarımızın yakacak yardım tahkikatları 
ve dağıtımı konusunda Sosyal Yardım işleri 
Müdürlüğüne destek verilmiştir.

Ÿ Ekmek ve simit fırınlarının rutin olarak gramaj 
denetimleri yapılmaktadır.

Ÿ İlçemizde kurulan PERPA Perşembe pazar 
yerinin gerekli düzenlemelerin yapılarak 
perşembe ve pazar günleri halkımızın hizmetine 
sunulmaktadır.Sebze ve meyvelerin etiket satş 
fiyatları yazılıp kontrol edilmiş ,pazar yerlerinin 
huzur ve düzeninin devamı için gerekli 
çalışmalar yapılmaktadır.

Ÿ Belediyemiz İmar ve Şehircilik müdürlüğü ,Fen 
işleri müdürlüğü ,Mali Hizmetler müdürlüğü 
,Yazı işleri müdürlüğü'ne ait evrakların dağıtımı 
,tebligat ve tahkikatları Müdürlüğümüzce 
düzenli bir şekilde yapılmaktadır.

Ÿ İlçemizde bulunan Umuma açık istirahat ve 
e ğ l e n ce  ye r l e r i  ( İ n te r n e t  c a fe l e r,Ç ay 
ocakları,Kahvehaneler,Playstation)denetimleri 
zabıta memurlarının katılımı ile Sağlık gurup 
başkanlığı ,İlçe Emniyet müdürlüğü,İlçe Gıda 
Tarım ve Hayvancılık müdürlüğü ve dernekler 
şefliği görevlileri ile birlikte her hafta başı rutin 
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Ÿ Müdürlüğümüze telefon ve dilekçe ile yapılan tüm 
şikayet ler  anında değerlendir i lmektedir. 
2 1 0 ( i k i y ü z o n ) a d e t  d i l e k ç e l i  ş i k a y e t i n 
değerlendirilmesi yapılmıştır.4962 sayılı Bilgi 
edinme Kanunu hakkını kullanmak isteyen 
vatandaşlarımızın dilekçeleri İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü tarafından Müdürlüğümüze 
havale edilen (CİMER)98 (doksansekiz) adet 
dilekçenin değerlendirilmesi yapılmıştır.Basın 
y a y ı n  v e  H a l k l a  i l i ş k i l e r  m ü d ü r l ü ğ ü 
tarafından(BELSİS-MAVİ MASA)sistemi ile 
m ü d ü r l ü ğ ü m ü z e  h a v a l e  e d i l e n 
2 6 2 ( i k i y ü z a t m ı ş i k i )  a d e t  d i l e k ç e n i n 
değerlendirilmesi yapılmıştır.

Ÿ Dairemize teslim edilen kayıp eşyalar zimmet 
edilip ,tutanak dahilinde muhafaza edilmektedir.

Ÿ Kavun -Karpuz sergisi açmak dilkçe ile müracaat 
eden vatandaşlarımızdan Encümen kararı 
doğrultusunda 5(beş) adet izin verilmiştir.

Ÿ Dini bayramlarda ,özel gün ve törenlerde tüm 
zabıta personeli olarak aksaklığa meydan 
verilmeksizin görev yapılmıştır.

Ÿ 2551(ikibinbeşyüzellibir) İşyerlerinin ruhsat 
yönünden kontrolleri yapılmıştır.Ruhsat ve 
D e n e t i m  Ş u b e  M ü d ü r l ü ğ ü  t a r a f ı n d a n 
ruhsatlandırlması sağlanmıştır. Ruhsatlandırılma 
işlemleri devam etmektedir.

Ÿ İlçemizde bulunan işyerlerinin kaldırım ve yaya 
yolu üzerinde ürün sergilenmesinin engellenmesi 
amacıyla çal ışmalar ımız aral ıksız devam 
etmektedir.

Ÿ İlçemiz mahallerinde bulunan .68(atmışsekiz) 
adet metruk binanın tespiti yapılarak ,45(kırkbeş) 
adet binanın yıkımı sağlanmıştır.23(yirmiüç) adet 
bina 2020 yılı programına alınmıştır.

Ÿ İlçemizde bulunan parkların denetimi gece 
nöbetçi ekiplerimiz tarafından sürekli olarak 
yapılmaktadır.

Ÿ Ankara Valiliği Mahalli çevre kurulunun 26.03.2015 
tarih ve 2015/54 sayılı kararı doğruldusunda  
yürürlüğe girmiş olan Temiz Hava Eylem planında 
yer alan hükümler gereği ilçemizde bulunan 
kömür ardiyeler inden (kat ı  yakıt)kömür 
numuneleri alınarak analiz laboratuvarlarına 
gönderilmektedir.İlçemizde vatandaşlarımızın 
standart lara  uygun kömür  ku l lanmalar ı 
sağlanmaktadır.

Ÿ 2019 yılı içerisinde işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı 
olmadan faaliyet gösteren 38 (otuzsekiz).adet 
işyeri hakkında alınan Encümen Kararı ile 
mühürlemeyapılmıştır.24(yirmidört) adet 
işyerinin  İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınması 
sağlanmıştır.

Ÿ 2019 yılı içerisinde İşyeri Açma ve Çalıştırma 
Ruhsatı almadan faaliyet gösteren yabancı 
uyruklu (suriye)vatandaşlarımızın çalıştırdıkları 
16(onaltı) adet işyeri hakkında alınan encümen 
kararı ile mühürleme işlemi yapılmıştır.9(dokuz) 
adet işyerinin  İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı 
alması sağlanmıştır.

Ÿ Dairemize telefonla bildirilen başıboş sokak 
hayvanlarının tespiti yapılarak Çevre Kontrol  
Müdürlüğüne bildirilerek şikayetin giderilmesi 
sağlanmaktadır.

Ÿ İlçemizde bulunan okul kantinlerinin denetimi her 
hafta salı günleri İlçe Emniyet Müdürlüğü ,Zabıta 
Müdürlüğü ,Sağlık gurup başkanlığı ve İlçe Gıda 
Tarım ve Hayvancıl ık Müdürlüğü ekipleri 
tarafından denetlenmektedir.

Ÿ Belediyemiz hoparlöründen günlük olarak dahili 
ve harci ilan işlemleri yapılmaktadır.

139



> Zabıta Müdürlüğü

Halkımızın 
Huzur,

Sağlık ve 
Mutluluğuna

Önem 
Veriyoruz.

POLATLI
BELEDiYESi

www.polatli.bel.tr

140


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148

