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ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ
2019 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU (1)

ESKĠġEHĠR
MART, 2020
1

Bu Rapor; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi,
03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu‟nun 56‟ncı maddesi ile 17/03/2006 tarihli ve 26111 sayılı
Resmî Gazetede yayımlanan Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 10
uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
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I. GENEL BİLGİLER
A. Misyon ve Vizyon
Odunpazarı Belediyesi 2015–2019 Dönemi Stratejik Planı misyonu;
“Toplumcu, üretici ve çağdaĢ belediyecilik anlayıĢı ile hazırlayacağımız ve uygulayacağımız projelerin, kaynaklarla ve zamanla uyumlu, insanca çalıĢma ve insanca yaĢama imkânlarını sağlamasına
çalıĢmak”
Odunpazarı Belediyesi 2015–2019 Dönemi Stratejik Planı vizyonu;
“Sürdürülebilir belediyecilik anlayıĢı ile Odunpazarı‟nda yaĢayan toplumun tüm kesimlerinin yaĢam
kalitesini yükseltmek, kent yaĢamını daha kolay ve güzel hale getirmek.”

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu’nda belirtilen görev ve sorumlulukları;
 Kanunlarla münhasıran büyükĢehir belediyesine verilen görevler ile 10/07/2004 tarihli ve
5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu‟nun 7‟nci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar
dıĢında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak
 BüyükĢehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taĢımak
 Sıhhî iĢyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek
 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanununun 7 nci maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaĢlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki
eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım,
bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taĢıyan mekânların ve iĢlevlerinin geliĢtirilmesine iliĢkin hizmetler yapmak
 Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek
 Afet riski taĢıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluĢturan binaları tahliye etmek
ve yıkmak
 BüyükĢehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet
ve hizmette bulunabilirler.
03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belirtilen görev ve sorumlulukları;
Belediye, mahalli müĢterek nitelikte olmak Ģartıyla;
 Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaĢım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve
çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye1, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir
içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeĢil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (03/07/2005 tarihli ve
5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri,
bağlı kuruluĢları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları SayıĢtay denetimine
tabi Ģirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki
okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefriĢinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliĢtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir 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.
 Devlete ait her derecedeki okul binalarının inĢaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karĢılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü
tesisi açabilir ve iĢletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat
1

Anayasa Mahkemesinin 26/06/2019 tarihli ve E:2019/27; K:2019/56 Sayılı kararı ile bu fıkrada yer alan “yaptırır” ibaresinin “itfaiye hizmeti” yönünden iptaline karar verilmiĢtir.
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varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taĢıyan mekânların ve iĢlevlerinin
korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inĢa edebilir. Gerektiğinde, sporu teĢvik etmek amacıyla
gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli
desteği sağlar, her türlü amatör spor karĢılaĢmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıĢı müsabakalarda üstün baĢarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve
antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
Belediyelerin 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu‟nun 14‟üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, sporu teĢvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir
önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükĢehir
belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği
dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaĢlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet
sunumunda engelli, yaĢlı, düĢkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belirtilen yetkileri ve imtiyazları;
 Belde sakinlerinin mahallî müĢterek nitelikteki ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriĢimde bulunmak
 Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları
koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek
 Gerçek ve tüzel kiĢilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı
vermek
 Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh,
tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıĢındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karĢılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak
 Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve
yağmur suyunun uzaklaĢtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak,
iĢletmek ve iĢlettirmek; kaynak sularını iĢletmek veya iĢlettirmek
 Toplu taĢıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaĢım araçları, tünel, raylı sistem dâhil
her türlü toplu taĢıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iĢletmek ve iĢlettirmek
 Katı atıkların toplanması, taĢınması, ayrıĢtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak
 Mahallî müĢterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan
sınırları içerisinde taĢınmaz almak, kamulaĢtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,
trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek
 Borç almak, bağıĢ kabul etmek.
 Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre
yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iĢletmek, iĢlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel
kiĢilerce açılmasına izin vermek
 Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan dava konusu uyuĢmazlıkların anlaĢmayla tasfiyesine karar vermek
 Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek
 Beldede ekonomi ve ticaretin geliĢtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıĢ yapan seyyar satıcıları faaliyetten menetmek, izinsiz satıĢ yapan seyyar satıcıların faaliyetten
men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda
bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıĢı malları yoksullara
vermek
 Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek
 Gayrisıhhî iĢyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iĢyerlerini
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kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaĢtırılmıĢ
petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inĢaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama
alanları ve satıĢ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taĢımalarda çevre kirliliği oluĢmaması için gereken tedbirleri almak
Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iĢletilen her türlü servis ve toplu taĢıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile
karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iĢletmek, iĢlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iĢleri yürütmek
Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 05/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik HaberleĢme Kanunu, 26/09/2011 tarihli ve 655 sayılı UlaĢtırma ve Altyapı Alanına ĠliĢkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluĢ izni
verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleĢme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile
elektronik haberleĢme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karĢılığında yer seçim belgesi vermek
Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiĢ olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiĢ muayene kuruluĢları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hallerde asansörleri hizmet dıĢı bırakmak
03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu‟nun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının
(s) bendi uyarınca bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiĢ muayene kuruluĢlarının sahip olması gereken Ģartlar, yıllık periyodik
kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir
komisyon tarafından belirlenir. Konuya iliĢkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.
03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu‟nun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının
(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karĢılığında alınacak ücret UlaĢtırma ve Altyapı
Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiĢ sayılır. BüyükĢehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükĢehir belediyeleri yetkilidir.
03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu‟nun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve
denetlenmesi, büyükĢehir ve il merkez belediyeleri dıĢındaki yerlerde il özel idaresi tarafından
yapılır.
Belediye, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci
fıkrasının (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtayın görüĢü ve Çevre ve ġehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taĢıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluĢturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taĢıma hatlarını kiraya verme veya aynı Kanunun 67 nci
maddesindeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
Ġl sınırları içinde büyükĢehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma
gibi alt yapı çalıĢmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karĢılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim,
sosyal hizmet ve turizmi geliĢtirecek projelere Çevre ve ġehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düĢük bir bedelle amacı dıĢında kullanılmamak kaydıyla taĢınmaz tahsis edebilir.
Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul
pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu
verebilirler.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüĢ ve düĢüncelerini tespit etmek
amacıyla kamuoyu yoklaması ve araĢtırması yapabilir.
Belediye mallarına karĢı suç iĢleyenler Devlet malına karĢı suç iĢlemiĢ sayılır. 2886 sayılı
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Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taĢınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karĢılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıĢlar ve kamu
hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç
gelirleri haczedilemez.
Ġcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz iĢlemi, alacak miktarını aĢacak Ģekilde yapılamaz.

Odunpazarı Belediyesi müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumluluk ile çalıĢma usul ve esasları
belediye meclisi tarafından kabul edilen birim çalıĢma yönetmelikleri ve ihtiyaç duyulan alanlarda
yapılacak hizmetler için kabul edilen yönetmelikler bulunmaktadır. 31/12/2019 itibariyle Odunpazarı
Belediye Meclisinin onayladığı yönetmeliklere iliĢkin bilgiler aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.
YÖNETMELİK LİSTESİ
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Yönetmeliğin Adı
Özel Kalem Müdürlüğü Yönetmeliği
Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönetmeliği
Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Yönetmeliği
Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü Yönetmeliği
Spor ĠĢleri Müdürlüğü Yönetmeliği
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliği
Etüd Proje Müdürlüğü Yönetmeliği
Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü Yönetmeliği
Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Yönetmeliği
Mali Hizmetler Müdürlüğü Yönetmeliği
Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü Yönetmeliği
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliği
Zabıta Müdürlüğü Yönetmeliği
Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Yönetmeliği
Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Yönetmeliği
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Yönetmeliği
Fen ĠĢleri Müdürlüğü Yönetmeliği
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yönetmeliği
Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Yönetmeliği
TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliği
Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğü Yönetmeliği
Yapı Kontrol Müdürlüğü Yönetmeliği
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yönetmeliği
Emlak ve Ġstimlâk Müdürlüğü Yönetmeliği
UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliği
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Yönetmeliği
Belediye Tiyatro Müdürlüğü Yönetmeliği
ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü Yönetmeliği
ÇağdaĢ Seramik Kullanım ve ĠĢ Yönetmeliği
Zabıta Uygulama Yönetmeliği
Ġlan, Reklam, Tanıtım Yönetmeliği
Cenaze Nakil Yönetmeliği
Kadın Meclisi Yönetmeliği
Gençlik Meclisi Yönetmeliği
Çocuk Meclisi Yönetmeliği
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Semt ve Sabit Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliği
Sosyal Yardım Yönetmeliği
Hobi Bahçesi Tahsis ve Kullanma Yönetmeliği
Yunusemre Kültür Merkezi ĠĢletme ve Kullanma Yönetmeliği
AĢevi Yönetmeliği
Kadın El Sanatları Pazarı Yönetmeliği
Meslek Edindirme Kursları ÇalıĢma Yönetmeliği
Gösteri ve Sahne Sanatları Merkezi Yönetmeliği
Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Gıda Bankası Uygulama Yönetmeliği
Güvercinköy Kümeslerinin Tahsisi ve Kullanımı Yönetmeliği

Tablo 1 - Yönetmelik Listesi

C. İdareye İlişkin Bilgiler
Odunpazarı Belediyesi ilçe belediyesi olarak 105.735 hektarlık alanda 413.4611 kiĢiye hizmet
götürmektedir.
Odunpazarı Belediyesi; Bakanlar Kurulunun 95/5130 sayılı kararıyla EskiĢehir BüyükĢehir
Belediyesine bağlı ilk kademe belediyesi olarak 04/04/1994 tarihinden itibaren hizmete baĢlamıĢtır.
13/07/2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu
ile sınırları yeniden belirlenmiĢtir. Bu belirlemede 8 köyün mahalle olarak bağlanmasıyla sınırları
72.888 hektar olmuĢtur. Mahalle sayısı ise 41’e ulaĢmıĢtır. Daha sonra Odunpazarı Belediye Meclisinin 07/11/2007 tarihli ve 33/330 sayılı kararı, EskiĢehir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığının
03/12/2007 tarihli uygun görüĢü ve 25/12/2007 tarihli Valilik Makamı oluruyla Ihlamurkent Mahallesi
kurulmuĢtur. Böylece hizmet verilen mahalle sayısı 42’ye ulaĢmıĢtır. 22/03/2008 tarihli ve 26824 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5747 sayılı Kanun gereğince sınırları aynen korunarak statüsü ilçe belediyesi olarak belirlenmiĢtir. 01/12/2009 tarihli ve 27/258 sayılı Odunpazarı Belediye Meclis kararı,
aynı gün tarihli Kaymakamlık uygun görüĢü ve 14/12/2009 tarihli Valilik onayı ile VadiĢehir Mahallesi kurulmuĢ ve mahalle sayısı 43 olmuĢtur. 06/12/2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 6360 sayılı Kanunun birinci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince büyükĢehir belediyesine bağlı
ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kiĢiliği kaldırılmıĢ, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıĢlardır. Bu belirlemeyle köy ve belde belediyelerinin mahalle olarak bağlanmasıyla sınırları 105.735 hektara ulaĢmıĢ ve mahalle sayısı da 85 olmuĢtur.
Odunpazarı ilçesine bağlı 85 mahallenin 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine
göre nüfus bilgileri aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.

1

2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları, TÜĠK
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MAHALLE NÜFUS BİLGİLERİ
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Mahalle Adı
Ağapınar Mah.
AkarbaĢı Mah.
Akcami Mah.
Akçağlan Mah.
Akçakaya Mah.
Akkaya Mah.
Akpınar Mah.
Alanönü Mah.
Arifiye Mah.
AĢağı Çağlan Mah.
AĢağıılıca Mah.
Avdan Mah.
Ayvacık Mah.
Büyükdere Mah.
Cunudiye Mah.
Çamlıca Mah.
Çankaya Mah.
Çavlum Mah.
Dede Mah.
DeliklitaĢ Mah.
Demirli Mah.
Doğankaya Mah.
Emek Mah.
Erenköy Mah.
EĢenkara Mah.
Gökmeydan Mah.
Göztepe Mah.
Gülpınar Mah.
Gültepe Mah.
Gümele Mah.
Gündoğdu Mah.
Harmandalı Mah.
Huzur Mah.
Ihlamurkent Mah.
ĠmiĢehir Mah.
Ġstiklal Mah.
Kalkanlı Mah.
Kanlıpınar Mah.
Karaalan Mah.
Karacahöyük Mah.
KaracaĢehir Mah.
Karaçay Mah.
Karahüyük Mah.

Nüfus
648
18.662
437
2.510
86
54
4.435
6.132
5.871
165
128
139
69
29.033
1.265
37
11.576
172
1.630
6.958
51
84
53.492
12.556
61
26.711
4.620
339
16.800
114
11.046
102
7.809
8.027
117
6.137
112
251
61
86
227
106
254

Sıra
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Tablo 2 - Mahalle Nüfus Bilgileri
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Mahalle Adı
Karamustafa Mah.
Karapazar Mah.
Karapınar Mah.
Karatepe Mah.
Kargın Mah.
Kayacık Mah.
Kayapınar Mah.
Kıravdan Mah.
Kireç Mah.
Kırmızıtoprak Mah.
KurtuluĢ Mah.
Kuyucak Mah.
Lütfiye Mah.
Musalar Mah.
Orhangazi Mah.
Orta Mah.
Osmangazi Mah.
PaĢa Mah.
Sarısungur Mah.
Seklice Mah.
Sevinç Mah.
Sultandere Mah.
Sümer Mah.
Süpüren Mah.
ġarkiye Mah.
Türkmentokat Mah.
Uluçayır Mah.
VadiĢehir Mah.
ViĢnelik Mah.
Yahnikapan Mah.
Yassıhöyük Mah.
Yenidoğan Mah.
Yenikent Mah.
Yenisofça Mah.
Yıldıztepe Mah.
Yukarıçağlan Mah.
Yukarıılıca Mah.
Yukarıkalabak Mah.
Yürükkaracaören Mah.
Yürükkırka Mah.
71 Evler Mah.
75. Yıl (Sultandere) Mah.
Toplam

Nüfus
24
387
2.904
108
89
57
53
153
699
18.513
19.466
169
23
35
9.264
461
10.516
336
114
65
1.271
642
8.665
168
356
294
64
10.578
20.209
285
162
7.012
11.192
222
13.029
168
112
113
139
177
24.968
11.025
413.461

1. Fiziksel Yapı
Odunpazarı Belediyesinin 31/12/2019 itibariyle mevcut hizmet noktaları ve taĢıtlarına iliĢkin
bilgiler aĢağıdaki tablolarda gösterilmiĢtir.
HİZMET BİRİMLERİ
Sıra

Bina Adı

Yürütülen Hizmetler ve Adres

Statü

1

Merkez Bina

Hizmet: Ġdari hizmetler
Adres: Yenidoğan Mah. Çamkoru Sk. No:2

Tahsisli

2

ÇağdaĢ Sanatlar Galerisi ve
Nikâh Salonu

Hizmet: Nikâh iĢlemleri
Adres: ViĢnelik Mah. SarmaĢık Sk. No:16

Belediye
Mülkü

3

Fen ĠĢleri Md. ġantiyesi

Hizmet: ġantiye alanı
Adres: Emek Mah. 2. Arabacılar Cad. No:258

Belediye
Mülkü

4

Sevinç Mah. Ġrtibat Bürosu

Hizmet: Ġrtibat bürosu
Adres: Sevinç Mah. Ġrtibat Bürosu

Belediye
Mülkü

5

Temizlik ĠĢleri Md. ġantiyesi

Hizmet: Ġdari hizmetler - hizmet binası
Adres: Erenköy Mah. Yamantürk Sk.

Belediye
Mülkü

6

1.Sınıf Atık Getirme Merkezi

Hizmet: Geçici atık depolama
Adres: 75.Yıl Mah. Selami Vardar Blv.

Tahsisli

7

Odunpazarı Belediyesi
ArĢiv Kompleksi

Hizmet: ArĢiv hizmetleri
Adres: 75.Yıl Mah. Selami Vardar Blv. No:59

Tahsisli

8

ÇarĢı Zabıta Karakolu

Hizmet: Zabıta hizmetleri
Adres: Arifiye Mah. PTT Çıkmazı Sk.

Belediye
Mülkü

9

Emek Mah. Zabıta Karakolu

Hizmet: Zabıta hizmetleri
Adres: Emek Mah. Tunçbey Sk. No:4

Belediye
Mülkü

10

Sanayi Zabıta Karakolu
(EMKO)

Hizmet: Zabıta hizmetleri
Adres: Güvercin Köy YerleĢkesi Ġçinde

Belediye
Mülkü

11

Yenikent Pazar Karakolu
(Yenikent Pazarı)

Hizmet: Zabıta hizmetleri
Adres: Gültepe Mah. Ġmren Sk. No:8/C

Belediye
Mülkü

12

Çankaya Pazar Karakolu
(Çankaya Pazarı)

Hizmet: Zabıta hizmetleri
Adres: Çankaya Mah. Hazar Sk. No:4

Belediye
Mülkü

13

Sultandere Pazar Karakolu
(Sultandere Pazarı)

Hizmet: Zabıta hizmetleri
Adres: 75.Yıl Mah. Gün Sazak Cad. No:22

Belediye
Mülkü

14

Ihlamurkent Pazar Karakolu
(Ihlamurkent Pazarı)

Hizmet: Zabıta hizmetleri
Adres: Ihlamurkent Mah. Nilüfer Cad. No:14

Belediye
Mülkü

15

Erenköy Pazar Karakolu
(Erenköy Pazarı)

Hizmet: Zabıta hizmetleri
Adres: Erenköy Mah. ÇeĢmeyolu Sk. No: Bila

Belediye
Mülkü

16

Gündoğdu Pazar Karakolu
(Gündoğdu Pazarı)

Hizmet: Zabıta hizmetleri
Adres: Gündoğdu Mah. Alkan Sk. No: Bila

Belediye
Mülkü

17

KurĢunlu Külliyesi

Hizmet: Büyük Kervansaray-AhĢap Eserler Galerisi
Adres: PaĢa Mah. Kemal Zeytinoğlu Cad. No:124

Kiralama

18

KurĢunlu Külliyesi

Hizmet: Osman YaĢar Tanaçan Fotoğraf Galerisi - LületaĢı
Galerisi - Cam Sanatları Atölyesi
Adres: PaĢa Mah. Kemal Zeytinoğlu Cad. No:124

Kiralama

19

Yunusemre Kültür ve Sanat
Merkezi

Hizmet: Kültürel etkinlikler
Adres: Arifiye Mah. Ġki Eylül Cad. No:61

Belediye
Mülkü

20

Kültür Evi

Hizmet: Kazan Tatarları Derneği
Adres: Dede Mah. YeĢilefendi Sk. No:3

Kiralama

21

Kültür Evi

Hizmet: Dernek ve vakıf hizmetleri - Yunusevi
Adres: Dede Mah. YeĢilefendi Sk. No:16

Kiralama
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22

ġamlıoğlu Konağı

Hizmet: Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi
Adres: Dede Mah. ġamlılar Sk. No:1

Belediye
Mülkü

23

Mustafa Abdülcemil
Kırımoğlu
Kırım Tatar Galerisi

Hizmet: Kırım Tatar Galerisi
Adres: Orta Mah. ġeyh ġemsettin Sk. No:15

Belediye
Mülkü

24

Yağcızade Konağı

Hizmet: Ataol Behramoğlu Kitaplığı
Adres: PaĢa Mah. Hacıebe Sk. No:18

Belediye
Mülkü

25

ESĠAD

Hizmet: Kültürel etkinlikler
Adres: PaĢa Mah. IĢıklar Sk. No:17

Belediye
Mülkü

26

Hamamyolu Kütüphanesi

Hizmet: Kütüphane
Adres: Arifiye Mah. Hamamyolu Sanat Köprüsü altı

Belediye
Mülkü

27

Ceren Özdemir
Adalar Gençlik Merkezi

Hizmet: Gençlik Merkezi
Adres: Ġstiklal Mah. BaĢarılı Sk. No:31

Kiralama

28

Gençlik Atölyesi

Hizmet: Gençlik Atölyesi
Adres: Göztepe Mah. Birsen Sk. No:1

Belediye
Mülkü

29

Gökmeydan Spor Kampüsü

Hizmet: Futbol, basketbol, voleybol, tekvando ve tenis
Adres: Gökmeydan Mah. Kâğıthane Sk.

Kiralama

30

Mehmet Terzi Spor Salonu

Hizmet: basketbol, voleybol, tekvando ve aerobik
Adres: Yenikent Mah. Palandöken Sk.

31

Hasan Doğan Spor Tesisi

Hizmet: Futbol
Adres: 71 Evler Mah. Manzara Sk.

Belediye
Mülkü
(Protokol)
Belediye
Mülkü

32

Yoga ve Tenis Merkezi

Hizmet: Yoga ve tenis
Adres: Yenikent Mah. ġht. Turgay Topsakaloğlu Parkı içi

Park Ġçi
Konteynır

33

Spor ĠĢleri Hizmet Birimi

Hizmet: Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü kullanımında
Adres: Gökmeydan Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:101

Belediye
Mülkü

34

ĠletiĢim Merkezi
Kent Konseyi

Hizmet: Kent Konseyi
Adres: DeliklitaĢ Mah. Gürman Sk. No:16

Kiralama

35

Hayvan Sağlık Merkezi

Hizmet: Sokak hayvanları bakım hizmeti
Adres: Alpu Yolu

Belediye
Mülkü

36

Solucan Çiftliği

Hizmet: Solucan Çiftliği
Adres: Yukarıçağlan Mah.

Belediye
Mülkü

37

Güvercin Köy

Hizmet: Güvercin Köy
Adres: 75.Yıl Mah.

Belediye
Mülkü

38

Arıköy

Hizmet: Arıcılık
Adres: Akpınar Mah.

Belediye
Mülkü

39

ViĢne Bahçesi

Hizmet: Meyvecilik
Adres: Yahnikapan Mah.

Belediye
Mülkü

40

Akkaya Mah. Ġrtibat Bürosu

Hizmet: Ġrtibat bürosu
Adres: Akkaya Mah.

Belediye
Mülkü

41

Sosyal YaĢam Merkezi

Hizmet: OMEK Hizmet Binası
Adres: Arifiye Mah. Ġki Eylül Cad. No:70

Kiralama

42

Orhangazi Kurs Merkezi

Hizmet: Depo
Adres: Orhangazi Mah. Onural Sk. No:18

Belediye
Mülkü

43

Erdal Ġnönü Halk Merkezi

Hizmet: Halk merkezi
Adres: Yıldıztepe Mah. Ali Çetinkaya Cad. No:19

Kiralama

44

Türkan Saylan Halk Merkezi

Hizmet: Halk merkezi
Adres: VadiĢehir Mah. Ender Sk. No:18

Belediye
Mülkü

45

Büyükdere Halk Merkezi

Hizmet: Halk merkezi
Adres: Büyükdere Mah. ġht. Ġbrahim Özdamar Sk. No:6

Belediye
Mülkü
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46

Gökmeydan Halk Merkezi

Hizmet: Halk merkezi
Adres: Gökmeydan Mah. Ulus Cad. No:54

Belediye
Mülkü

47

Hüsamettin Cindoruk
Halk Merkezi

Hizmet: Halk merkezi
Adres: Ihlamurkent Mah. Nevruz Cad. No:65

Belediye
Mülkü

48

Sezai Aksoy Halk Merkezi

Hizmet: Halk Merkezi (BHA)
Adres: Erenköy Mah. KırbaĢı Cad. No:135

Belediye
Mülkü

49

Prof. Dr. Orhan Oğuz
Halk Merkezi

Hizmet: Halk Merkezi (BHA)
Adres: Kırmızıtoprak Mah. Balıkçı Sk. No:32

Belediye
Mülkü

50

Aydın Arat Halk Merkezi

Hizmet: Halk merkezi
Adres: 71 Evler Mah. MenekĢegülü Sk. No:55

Belediye
Mülkü

51

Emek Kültür Hizmet Binası

Hizmet: Halk Merkezi - Gençlik Merkezi
Adres: Emek Mah. ġanlıer Sk. No.7

Kiralama

52

Selami Vardar Halk Merkezi

Hizmet: Halk merkezi
Adres: 75.Yıl Mah. Selami Vardar Blv. No:48

Tahsisli

53

Karapınar Halk Merkezi

Hizmet: Halk merkezi
Adres: Karapınar Mah. ġehir Sk. No:14/1

Belediye
Mülkü

54

Yenidoğan Mah.
Halk Merkezi

Hizmet: Halk merkezi
Adres: Yenidoğan Mah. Ali Rıza Efendi Cad. No:68

Kiralama

55

Orhangazi Halk Merkezi

Hizmet: Halk merkezi
Adres: Orhangazi Mah. Hedef Sk. No:3

Belediye
Mülkü

56

Amigo Orhan Halk Merkezi

Hizmet: Halk merkezi
Adres: Emek Mah. BaĢtürk Sk. No:24

Belediye
Mülkü

57

Halk Market

Hizmet: Halk market
Adres: KurtuluĢ Mah. Vatan Cad. No:25/A

Kiralama

58

OKEP (Arasta ÇarĢısı)

Hizmet: OKEP ĠletiĢim Merkezi
Adres: Orta Mah. Çürükhoca Sk. No:9

Belediye
Mülkü

59

OKEP (Arasta ÇarĢısı)

Belediye
Mülkü

60

Emek Sosyal Hizmet Binası

61

Ihlamurkent Gündüz
Bakımevi ve KreĢ Binası

Hizmet: OKEP El Sanatları Mağazası
Adres: Orta Mah. Çürükhoca Sk. No:9
Hizmet: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü - SOBE - Evde
banyo hizmetleri
Adres: Emek Mah. ErtaĢ Cad. No:172
Hizmet: Gündüz bakımevi kreĢ hizmetleri
Adres: Ihlamurkent Mah. Gökçeada Sk. No:13/A

62

Nar Tanem Oyunevi

Belediye
Mülkü

63

Zeytindalı Çocuk Merkezi

Hizmet: Oyunevi
Adres: Emek Mah. Kapalı Pazaryeri
Hizmet: Çocuk merkezi
Adres: Orta Mah. Çürükhoca Sk. No:22

64

Kocaçınar YaĢam Merkezi

Hizmet: Sosyal tesis
Adres: Emek Mah. Baybora Sk. No:16

Belediye
Mülkü

65

Engelsiz Kültür Sanat
Merkezi

Hizmet: Kültür sanat hizmetleri
Adres: Yenikent Mah. Necdet Yıldırım Sk. No:46

Belediye
Mülkü

66

KurtuluĢ Mah. Gündüz Bakımevi ve KreĢ Binası

Hizmet: KreĢ hizmetleri
Adres: KurtuluĢ Mah. Yalım Sk. No:3

Kiralama

67

Osmangazi Mah. KreĢ Binası

68

Park ve Bahçeler Müdürlüğü
ġantiyesi

69

Gönülbağı Hobi Bahçesi

Hizmet: KreĢ hizmetleri
Adres: Osmangazi Mah. Çimenli Sk. No:18
Hizmet: ġantiye Hizmetleri (park, bahçe, piknik alanı)
Adres: Büyükdere Mah. Söğütlü Sk. No:1
Hizmet: Hobi bahçesi
Adres: Emek Mah.2.Arabacılar Cad.
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Belediye
Mülkü
Belediye
Mülkü

Belediye
Mülkü

Kiralama
Belediye
Tahsisli
Belediye
Mülkü

70

Türkmendağı Hobi Bahçesi

Hizmet: Hobi bahçesi
Adres: Emek Mah.2.Arabacılar Cad.

Belediye
Mülkü

71

Bahçesaray Hobi Bahçesi

Hizmet: Hobi bahçesi
Adres: Gündoğdu Mah. Gardenya Sk.

Belediye
Mülkü

72

Ihlamurvadi Hobi Bahçesi

Hizmet: Hobi bahçesi
Adres: VadiĢehir Mah. Adalet Cad.

Belediye
Mülkü

73

Çavlum Mahallesi
Fidan Üretim Alanı

Hizmet: Fidan üretimi - kiralama
Adres: Çavlum Mah.

Belediye
Mülkü

74

Hasan Doğan Spor Tesisi
Kafeterya

Hizmet: Kafeterya - iĢletme
Adres: Emek Mah. Manzara Sk.

Belediye
Mülkü

75

Hasan Polatkan Parkı
Kafeterya

Hizmet: Kafeterya - iĢletme
Adres: AkarbaĢı Mah. Ada Sk.

Belediye
Mülkü

76

Raif Özgür Parkı Kafeterya

Hizmet: Kafeterya - iĢletme
Adres: Osmangazi Mah. SubaĢı Sk.

Belediye
Mülkü

77

ġelale Park Kafeterya

Hizmet: Kafeterya - iĢletme
Adres: Çankaya Mah. ġht. Mustafa Yıldız Sk.

Belediye
Mülkü

78

Uğur Mumcu Parkı
Kafeterya

Hizmet: Kafeterya - iĢletme
Adres: Büyükdere Mah. Buse Sok.

Belediye
Mülkü

79

Yunusemre Parkı Kafeterya

Hizmet: Kafeterya - iĢletme
Adres: Orhangazi Mah. ġevkat Sk.

Belediye
Mülkü

80

Yedi Cüceler Parkı
Çay Ocağı

Hizmet: Çay ocağı
Adres: Arifiye Mah. Dönemeç Sk.

Belediye
Mülkü

81

Gazi Nedim Kara
Engelsiz Parkı Büfe

Hizmet: Büfe
Adres: 75.Yıl Mah. Gün Sazak Cad.

Belediye
Mülkü

82

Prof. Dr. Türkan Saylan
Parkı Büfe

Hizmet: Büfe
Adres: VadiĢehir Mah. Tekinalp Sk.

Belediye
Mülkü

83

Ihlamurkent Adalet
Caddesi Büfe

Hizmet: Büfe
Adres: Ihlamurkent Mah. Adalet Cad.

Belediye
Mülkü

84

ġht. Onur YeĢil Parkı Büfe

Hizmet: Büfe
Adres: Çankaya Mah. Karaman Sk.

Belediye
Mülkü

85

Karapınar Halk Merkezi
Büfe

Hizmet: Büfe
Adres: Karapınar Mah. Hisar Cad.

Belediye
Mülkü

86

Odunpazarı Koruma
Uygulama Merkezi

Hizmet: Sit alanlarının korunma ve uygulama faaliyetleri,
proje çalıĢmaları
Adres: Dede Mah. YeĢilefendi Sk. No:22
(Atatürk Ġle Birgün Galerisi)

Tahsisli

87

Hizmet Binaları Ortak
ĠletiĢim ve Yazılım
GeliĢtirme Birimi

Hizmet: Belediye hizmet binaları arasında iletiĢim altyapısı
sağlama ve yazılım geliĢtirme hizmetleri
Adres: Karapınar Mah. ġensoy Sk. OP2–10 No:38 D:31

Belediye
Mülkü

88

Cumhuriyet Park Kafe

Hizmet: Çay satıĢı
Adres: Gökmeydan Mah. Yenibahar Sk. No:65/1

Belediye
Mülkü

89

Alaaddin Park Kafe

Hizmet: Çay satıĢı
Adres: DeliklitaĢ Mah. Ġki Eylül Cad. No:130

Belediye
Mülkü

90

Tost Evi

Hizmet: Tost satıĢı
Adres: DeliklitaĢ Mah. Hamamyolu Cad. No:107/1

Belediye
Mülkü

91

Dünya Çayları

Hizmet: Çay satıĢı
Adres: DeliklitaĢ Mah. Hamamyolu Cad. No:77/1

Belediye
Mülkü

92

Dünya Kahveleri

Hizmet: Kahve satıĢı
Adres: DeliklitaĢ Mah. Hamamyolu Cad. No:103/1

Belediye
Mülkü
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93

Türk Kahveleri

Hizmet: Kahve - çay satıĢı
Adres: Arifiye Mah. Hamamyolu Cad. No:110/1

Belediye
Mülkü

94

Çocuk Kafe

Hizmet: Çay satıĢı
Adres: DeliklitaĢ Mah. Hamamyolu Cad. No:63/1

Belediye
Mülkü

95

Dondurma Büfe

Hizmet: Dondurma satıĢı
Adres: DeliklitaĢ Mah. Hamamyolu Cad. No:105/1

Belediye
Mülkü

96

Hicri Sezen Çay Bahçesi

Hizmet: Çay satıĢı
Adres: PaĢa Mah. Kemal Zeytinoğlu Cad. No:36/A

Belediye
Mülkü

97

Anadolu Hastanesi Kafeterya

Hizmet: Çay satıĢı
Adres: AkarbaĢı Mah. Müze Sk. No:5

Belediye
Mülkü

98

Odunpazarı Belediyesi Üniversite Evleri Sosyal Tesis

Hizmet: KreĢ hizmeti
Adres: Gültepe Mah. 16423 Ada 9 Parsel

Tahsisli

Tablo 3 - Hizmet Birimleri

MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ
Sıra
T1-(1)
T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12T13T14T15T16T17T18T19T20T21-a
T21-b

Taşıtın Cinsi

Diğer
Taşıtlar

Binek Otomobil
Binek Otomobil
Station Vagon
Arazi Binek (En az 4, en çok 8 kiĢilik)
Minibüs (Sürücü dâhil en fazla 15 kiĢilik)
Kaptı-kaçtı (arazi)
Pikap (Kamyonet, Ģoför dâhil 3 veya 6 kiĢilik)
Pikap (Kamyonet, arazi hizmetleri için Ģoför dâhil 3 veya 6 kiĢilik)
Panel
Midibüs (Sürücü dâhil en fazla 26 kiĢilik)
Otobüs (Sürücü dâhil en az 27 kiĢilik)
Kamyon Ģasi – kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg
Kamyon Ģasi – kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg
Kamyon Ģasi – kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg
Ambulans (tıbbi donanımlı)
Ambulans (arazi hizmetleri için)
Pikap (kamyonet-cenaze arabası yapılmak üzere)
Motosiklet (en az 45–250 cc)
Motosiklet (en az 600 cc)
Bisiklet
Güvenlik önlemli binek otomobil
Güvenlik önlemli servis taĢıtı
Elektrikli golf aracı (6 kiĢilik)
Yarı römork
Römork
Karavan
Tekne
Vagon
Bisiklet (3 tekerlekli)
TOPLAM
Tablo 4 - Mevcut Taşıtlar Listesi

1

05/01/1961 tarihli ve 237 sayılı TaĢıt Kanunu‟na ekli (I) sayılı cetvelde yer alan makamlar için
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Sayı
4
2
3
2
16
41
5
9
8
6
40
6
4
2
3
1
1
1
1
1
156

2. Örgüt Yapısı
31/03/2019 tarihli mahalli Ġdareler seçimlerden sonra Odunpazarı Belediye Meclisi; belediye
baĢkanı dâhil Cumhuriyet Halk Partisinden 23 meclis üyesi ile Adalet ve Kalkınma Partisinden 15
meclis üyesi olmak üzere toplam 38 meclis üyesinden oluĢmaktadır.
Odunpazarı Belediye Encümeni 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun
33’üncü maddesinin (a) bendi gereğince belediye meclisi tarafından gizli oyla seçilen 3 meclis üyesi;
belediye baĢkanı veya görevlendirdiği baĢkan yardımcısı ve belediye baĢkanının görevlendirdiği 3
birim müdürü olmak üzere toplam 7 üyeden oluĢmaktadır.
Odunpazarı Belediyesi idari teĢkilat yapısı, 31/12/2019 tarihi itibariyle 4 belediye baĢkan yardımcısı ve 28 müdürlük ile aĢağıdaki Ģekilde gösterildiği gibidir:
BELEDĠYE
BAġKANI

Belediye
Meclisi

Özel Kalem
Müdürlüğü

Belediye
Encümeni

Basın Yayın ve
Halkla ĠliĢkiler
Müdürlüğü

TeftiĢ Kurulu
Müdürlüğü

Belediye BaĢkan
Yardımcısı

Sivil Savunma
Uzmanı

Belediye BaĢkan
Yardımcısı

Belediye BaĢkan
Yardımcısı

Belediye BaĢkan
Yardımcısı

Kadın ve Aile
Hizm. Md.

Ġnsan Kaynakları
ve Eğitim Md.

Spor ĠĢleri
Müdürlüğü

Zabıta
Müdürlüğü

Kültür ve
Sosyal ĠĢler
Müdürlüğü

Bilgi ĠĢlem
Müdürlüğü

Etüd Proje
Müdürlüğü

Temizlik
ĠĢleri Md.

Sosyal
Yardım ĠĢleri
Müdürlüğü

Hukuk ĠĢleri
Müdürlüğü

Yazı ĠĢleri
Müdürlüğü

Fen ĠĢleri
Müdürlüğü

Belediye
Tiyatro Md.

Mali Hizm.
Müdürlüğü

Ġmar ve
ġehircilik Md.

Park ve
Bahçeler Md.

Strateji
GeliĢtirme
Müdürlüğü

Yapı Kontrol
Müdürlüğü

Ruhsat ve
Denetim Md.

Destek
Hizmetleri
Müdürlüğü

UlaĢım Hizm.
Müdürlüğü

Sağlık ĠĢleri
Müdürlüğü

Kırsal Hizm.
Müdürlüğü

Emlak ve
Ġstimlâk Md.
ĠĢletme ve
ĠĢtirakler Md.
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3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Odunpazarı Belediyesinin tüm birimlerinde web tabanlı ve tümüyle entegre olmuĢ Belsis-NET
otomasyon sistemi kullanılmaktadır. Kurum genelinde kullanılan bilgisayarlar 100/1000 mb/s hızında
network ağı ile birbirine bağlıdır. Merkez hizmet binası ve dıĢ birimlerin genelinde akıllı anahtarlar ile
tüm bilgisayarlar lokasyonları ile sabitlenmiĢtir. Network yapılandırılması Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
tarafından yapılmaktadır.
Kurumumuz merkez binası internete 150 mb/s hız ve metro Ethernet sistemi ile bağlıdır. Kurum içerisinde toplam 31 adet telefon santrali bulunmaktadır. Voip teknolojisi ile internet üzerinden
birimler arası telefon görüĢmeleri yapılmaktadır. Ayrıca kurumda 50 adet güvenlik duvarı ile internet
filtresi bulunmaktadır.
Ġnternet çıkıĢlarını kontrol altına almak, virüs içeren sayfalara giriĢleri engellemek ve virüslü
elektronik postaların kurum personeline ulaĢmasını engellemek amacıyla internet secure gateway kullanılmaktadır.
Kurum içerisinde kullanılan makineler ve internet alt yapısını sağlayan malzemeler Ģu Ģekildedir:
 Ana makineler uygulama
o Server + Data Server
o Map Server + GIS Server + ĠMS
o Server Ġnternet Log Server
o IIS Server (E-Belediye Uygulamaları)
o FTP Server
o Voip Server
o DHCP + DNS Server
o Sesli Yanıt


Ġnternet altyapısı
o 3 adet metro ethernet
o 40 adet ADSL modem
o 1 adet kablo modem

4. İnsan Kaynakları
Odunpazarı Belediyesinde; 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile
24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalıĢan personel bulunmaktadır. Personel sayısı ve statüsüne iliĢkin bilgiler aĢağıdaki tablolarda gösterilmiĢtir.
PERSONEL SAYISI (İstihdam Şekline Göre)
Personel Sayısı (Cinsiyet ve Yıllar)
İstihdam Şekli

Kadın

Erkek

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Memur

75

73

73

256

256

252

SözleĢmeli Personel

6

8

9

8

14

14

Geçici Personel

-

-

-

-

-

-

Sürekli ĠĢçi

12

12

11

104

97

93

696 sayılı KHK Kapsamında ÇalıĢan Pers.

232

240

317

1.016

1.141

894

Toplam

325

333

410

1.384

1.508

1.253

Tablo 5 - Personel Sayısı (İstihdam Şekline Göre)
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PERSONEL SAYISI (Hizmet Sınıflarına Göre)
Personel Sayısı (Cinsiyet ve Yıllar)
Hizmet Sınıfları
(Memur ve Sözleşmeli Personel)

Kadın

Erkek

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Genel Ġdare Hizmetleri Sınıfı

40

36

39

178

179

179

Teknik Hizmetler Sınıfı

36

39

38

75

80

78

Sağlık Hizm. ve Yardımcı Sağlık Hizm. Sın.

1

2

1

5

5

3

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı

3

3

3

-

-

-

Yardımcı Hizmetler Sınıfı

1

1

1

6

6

6

Toplam

81

81

82

264

270

266

Tablo 6 - Personel Sayısı (Hizmet Sınıflarına Göre)

PERSONEL SAYISI (Sürekli İşçi Kadro Unvanlarına Göre)
Personel Sayısı
Sürekli İşçi
Kadro Unvanları

Kadın

Erkek

2017

2018

2019

2017

2018

2019

UstabaĢı

-

-

-

-

-

-

Usta

-

-

-

24

24

10

ĠĢçi

12

12

11

44

37

64

AĢçı

-

-

-

2

2

-

Operatör

-

-

-

10

10

5

Yağcı

-

-

-

3

3

2

ġoför

-

-

-

21

21

12

12

12

11

104

97

93

Toplam

Tablo 7 - Personel Sayısı (Sürekli İşçi Kadro Unvanlarına Göre)

5. Sunulan Hizmetler
Odunpazarı Belediyesi müdürlüklerinin çalıĢma yönetmelikleri ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Müdürlüklerimizden 10 tanesi 2019 aralık
ayı meclis kararıyla, 18 müdürlüğümüz ise 2020 yılı baĢında yönetmeliklerini güncellemiĢlerdir
Özel Kalem Müdürlüğünün 07/02/2017 tarihli ve 4/59 sayılı belediye meclis kararıyla kabul
edilen çalıĢma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği hizmetler Ģu Ģekildedir:
 Belediye baĢkanının çalıĢma ve toplantı programlarını düzenlemek
 Belediye ile resmi veya özel tüm kurum ve kuruluĢlar ile yeni iliĢkiler kurulmasını sağlamak,
mevcut iliĢkilerin geliĢtirilmesine katkıda bulunmak, iletiĢimi sağlamak üzere koordinatör görevlendirmek, iĢbirliği, yazıĢma ve protokol iĢlemlerini yürütmek
 Odunpazarı ilçesi ile dünya kentleri arasında kardeĢ kent iliĢkisi kurulması çalıĢmaları yapmak
 Belediyeye gelen yerli ve yabancı konukların ağırlanması için gerekli düzenlemeleri yapmak
 Tören ve açılıĢ gibi organizasyonların temsil ve ağırlama hizmetlerini yerine getirmek
 Belediye baĢkanı tarafından yapılacak sunum ve toplantılar için gerekli hazırlıkları yapmak,
ilgili birimler ile koordinasyonu sağlamak
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Resmi tören ve kutlamalarda belediyenin üzerine düĢen görevleri ilgili birimler ile koordinasyonu sağlayarak yerine getirmek
Belediye baĢkanının katılamadığı organizasyonlara katılmak
Halk Masası biriminin etkin ve verimli çalıĢmasını sağlamak
EBYS ile gelen ve giden tüm yazıĢmaların kayıt altına alınması ve dosyalanmasını sağlamak
Ġlgili mevzuat hükümleri gereğince arĢiv tutmak ve evrakları bekleme süresine göre muhafaza
etmek

Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02/12/2019 tarihli 21/242 sayılı belediye meclisi
kararıyla kabul edilen çalıĢma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği hizmetler Ģu Ģekildedir:
 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi Olarak Geçen Hizmetlerinin BirleĢtirilmesi Hakkında
Kanun, 2803 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi
Kanunu, 4817 sayılı Yabancıların ÇalıĢma Ġzni Hakkında Kanun, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu, 2448 sayılı ĠĢçilere Toplu ĠĢ SözleĢmeleri ile Verilecek Ġkramiyeler Hakkında Kanun, 4447 sayılı ĠĢsizlik Sigortası Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1774
sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 2908 sayılı Dernekler Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu TeĢkilatı Hakkında Kanun, 7126 sayılı Sivil Savunma
Kanunu, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Hakkında Kanun, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 588 sayılı Konut Edindirme Yardım Hesaplarının Tasfiyesine
Dair Kanun Hükmünde Kararname, 4853 sayılı ÇalıĢanların Tasarruflarının TeĢvik Hesabının Tasviyesi ve bu Hesapta Yapılacak Ödemelere Dair Kanun, 4688 sayılı Kamu Görevlileri
Sendikaları Kanunu, 3308 sayılı Kanun, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Esaslarına Dair Yönetmelik, Belediye ve Bağlı KuruluĢları Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke
ve Standartlarına Dair Yönetmelik, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun ilgili maddeleri ile, Tüzük, Yönetmelik ve genelge değiĢikliklerini düzenli olarak arĢivlemek ve personele duyurmak
 Belediyemizde çalıĢan memur, sözleĢmeli ve iĢçi personelin atanma, derece terfi, kademe terfi,
emeklilik, disiplin ve taltif gibi özlük iĢlemlerini yürütmek, belediyede çalıĢan personelin maaĢ
bordrolarını düzenleyerek, ödenmek üzere ilgili birime gönderilmesini sağlamak
 Belediyede çalıĢan memurlar ve iĢçilerin kadro ihdası ile iptal iĢlemlerini düzenlemek
 Geçici iĢçi vize iĢlemlerini sağlamak
 Belediyede çalıĢan iĢçilerin kıdem ve ihbar tazminatı bordolarının hazırlanıp ödenmek üzere
ilgili birime gönderilmesini sağlamak
 Memur, sözleĢmeli ve iĢçi personelin yıllık ve mazeret izinlerinin kullandırılması ve takibi iĢlemlerini yapmak
 Memurların gizli mal beyannamelerini kanun ve yönetmeliklere uygun olarak muhafaza etmek
 Belediye personelinin iĢe gidiĢ geliĢleri ile mesai saatlerini belirlemek ve iĢe devamlarını denetlemek
 Belediye personelinin hizmet içi eğitim planını yapmak ve uygulamak
 Dolu ve boĢ kadro değiĢikliğini yapmak
 Belediyemizde çalıĢan memur, sözleĢmeli personel, daimi iĢçilerin bütçe cetvellerini düzenlemek ve kadro cetvellerini hazırlamak ve takip etmek
 Memur personelin öğle yemeği hazırlanması ve dağıtılması iĢi ihalesini yapmak
 Toplum Yararına ÇalıĢma Programı kapsamında çalıĢan iĢçilerin tüm iĢ ve iĢlemlerini yapmak
 Belediyemizde çalıĢan destek personelinin hakediĢlerini yapmak
 3308 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince staj yapan öğrencilerin iĢ ve iĢlemlerini yapmak
27 | S a y f a



Belediyemizde çalıĢan personelin iĢ sağlığı ve güvenliği kanunu gereği iĢlemlerinin sekretaryasını yapmak

Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğünün 02/12/2019 tarihli ve 21/246 sayılı belediye
meclisi kararıyla kabul edilen çalıĢma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği hizmetler
Ģu Ģekildedir:
 Belediyenin hizmet amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye
BaĢkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, halkla iliĢkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kiĢiler nezdinde olumlu bir kurum imajı ve kurumsal temelde sağlıklı bir halkla iliĢkiler ortamı oluĢturmak üzere faaliyetler yürütmek
 Belediyenin izlediği politikaların, halka benimsetilmesi, yapılan çalıĢmaların halka duyurulması, halkın yönetime karĢı olumlu hisler beslemesini sağlamak
 Halkında yönetim hakkındaki düĢüncelerinin yönetimden beklentilerinin alınması amaçlı çalıĢmaları yürütmek
 Kurumun faaliyet alanına giren geliĢmeleri takip etmek
 Belediye hizmetlerine gönüllü katılım için gerekli olan çalıĢmaları yürütmek
 Halk masası biriminin etkin ve verimli çalıĢmasını sağlamak
 Santral biriminin etkin ve verimli çalıĢmasını sağlamak
Bilgi ĠĢlem Müdürlüğünün 02/12/2019 tarihli ve 21/244 sayılı belediye meclisi kararıyla kabul
edilen çalıĢma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği hizmetler Ģu Ģekildedir:
 Telsiz iletiĢimi haricindeki belediye içi ve dıĢı ses ve veri iletiĢim hatlarının, abonelik sözleĢmelerini yapmak ve ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak
 Belediye bünyesindeki birimler ile ilgili yapılacak projelerde elektronik bilgi sistemleri ile ilgili çözümleme ve tasarımları yapmak, onayı alınan uygulamaların hayata geçirilmesi ile ilgili çalıĢmaları yürütmek
 Belediyeye ait tüm hizmet binalarındaki BT Alt Yapısının kesintisiz çalıĢması için gerekli iĢ ve
iĢlemleri yapmak veya yaptırmak
 Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü ve diğer müdürlükler arasında yapılacak toplantı ve görüĢmeleri gerçekleĢtirmek
 Elektronik bilgi sistemlerinde çözümleme ve tasarımı yapılan veya yapılacak her türlü proje
için belediye içi ve dıĢı her türlü iliĢkiyi kurmak
 Sistemlerle ilgili program, yazılım ve revizelerini yapmak veya ilgili firmalara yaptırmak
 Sistem çözümleme esnasında oluĢan biliĢim malzemeleri gereksinimlerini saptamak ve bu konuda gerekli araĢtırma ve çalıĢmalar yapmak
 Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü personelinin ve belediye personelinin görevleri ile ilgili biliĢim bilgileri eğitim ihtiyaçları için eğitim programları düzenlemek
 Elektronik bilgi sistemi projeleri yapılan birimlere ve yetkililere uygulamaları tanıtmak, eğitim çalıĢmalarını yapmak, standartlaĢmayı sağlamak
 GeliĢen biliĢim teknolojilerini takip ederek belediye bilgi sistemlerine uygulanabilirliğini
araĢtırmak
 Belediye BaĢkanınca verilecek yetki çerçevesinde biliĢim ile ilgili gerek bilimsel gerek diğer
toplantılarda belediyeyi temsil etmek
 Birimler arasında dâhili ve diğer kuruluĢlar ile olan harici telefon görüĢmelerinin etkinlikle
yürütülebilmesi için gerekli BT alt yapısını kurmak ve sürekliliğini sağlamak
 Belediyenin bilgi güvenliği politikalarını oluĢturmak
 Güncellenen mevzuatlar ve teknik gereklilikler nedeniyle yapılması gereken eğitim ve teknik
çalıĢmaları koordine etmek, hayata geçirmek
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Spor ĠĢleri Müdürlüğünün 02/12/2019 tarihli ve 21/249 sayılı belediye meclisi kararıyla kabul
edilen çalıĢma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği hizmetler Ģu Ģekildedir:
 Belediyenin hizmet amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye
BaĢkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, toplumun her kesimini spora teĢvik etmek ve
spor yapmaları için ortam hazırlamak
 Bölgemizde sporun tanıtım yönünü ön plana çıkararak spor turizminin geliĢmesine katkı sağlamak
 Belediye bünyesinde açılan yaz spor okullarının koordinasyonunu sağlamak
 Belediye sınırları içerisinde bulunan okullar ile spor organizasyonları konusunda iĢbirliği
yapmak
 Spor organizasyonları için ilgili federasyonlarla irtibat kurmak
 ÇeĢitli spor dallarında turnuva ve organizasyonlar düzenlemek
 Gerektiğinde sporu teĢvik edebilmek için gençlere spor malzemesi vermek
 Sınır ve esasları ilgili kanununda belirtilmiĢ olmak kaydıyla amatör spor kulüplerine ayni ve
nakdi yardım yapmak
 Gerektiğinde amatör spor karĢılaĢmaları düzenlemek
 Yurt içinde ve yurt dıĢında müsabakalarda üstün baĢarı gösteren ya da derece alan öğrenci,
sporcu, teknik yönetici, antrenörlere ve kulüplere Odunpazarı Belediye Meclisi kararıyla ödül
vermek, baĢarıya teĢvik etmek
 Belediye sınırları içerisinde her türlü spor tesisi kurmak ve mevcut olanların bakım ve onarımını yaparak faaliyetlerini yürütmek
 Spor ĠĢleri Müdürlüğü bünyesindeki branĢlarda faaliyetlerin yürütülmesi için gerektiğinde
hizmet alımı yapmak
 Bölgemizde bulunan amatör spor kulüplerinin sorunlarıyla ilgili diyalog halinde olmak
 Futbol, basketbol, voleybol, badminton ve tüm spor dallarına destek olmak ve yapılacak organizasyonlara maddi ve manevi katkı sağlamak
 ġehrin sporla ilgili birlikleriyle irtibat halinde olmak, sorunlarına çözüm üretmek
 ġehrimizdeki üniversitelerin sporla ilgili birimleriyle diyalog halinde olarak fikir alıĢveriĢinde
bulunmak
 Okullardaki beden eğitimi öğretmenleri ile spor organizasyonları düzenlemek, düzenlenen organizasyonlara katkı sağlamak
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün 07/02/2017 tarihli ve 4/60 sayılı belediye meclisi kararıyla kabul edilen çalıĢma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği hizmetler Ģu Ģekildedir:
 Odunpazarı ilçesinde kadın ve aile yapısının incelenerek kadınların sosyal alandaki ihtiyaçlarının tespit edilmesini sağlamak
 Ġlçemizdeki demografik yapının incelenerek istatistikî verilerinin elde edilmesi ve güncel tutulması çalıĢmalarını yürütmek
 Ġlçede yaĢayan kadın, aile, çocuk ve dezavantajlı bırakılmıĢ gruplara yönelik olarak sorunları
çözme konusunda danıĢmanlık ve rehberlik hizmeti vermek; ilgili kurumlarla iletiĢimi sağlamak
 Odunpazarı ilçesinde yaĢayan ve desteklenmesi gereken kadın, çocuk, engelli, yaĢlı, aile ve
dezavantajlı bırakılmıĢ grupların toplum hayatına katılımdaki ihtiyacına yönelik sosyal hizmetler sunmak
 Odunpazarı ilçesinde kadınların ve kız çocuklarının insan haklarının korunması ve geliĢtirilmesi konularına katkı sağlamak
 KreĢlerimizde, Atatürkçü, çağdaĢ ve laik eğitim anlayıĢına uygun olarak; çocukların bakımlarını gerçekleĢtirmek, bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak ve geliĢtirmek, temel beceri ve
alıĢkanlıklar kazandırmak amacıyla kreĢ açmak ve iĢletmek
 Odunpazarı ilçesinde yaĢayan yaĢlı bireylerin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına göre envanteri
oluĢturularak, ihtiyaç düzeylerine göre yapılacak çalıĢmaları planlamak
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Kamu kurum ve kuruluĢları, yerel yönetimler, üniversite, meslek kuruluĢları, kalkınma ajansları ve sivil toplum kuruluĢları ile iĢbirliği içerisinde faaliyetler ve projeler yapılmasını sağlamak ve bu konuda gerekli desteği vermek
Odunpazarı ilçesinde toplumsal cinsiyet eĢitliği, kadınların ve kız çocuklarının insan haklarının korunması ve geliĢtirilmesi konularına farkındalık oluĢturulması sağlamaya yönelik faaliyetler yürütmek
Odunpazarı ilçesinde kadın ve kız çocuklarının ihtiyaçlarına yönelik yerel hizmet modelleri
geliĢtirilmesini sağlamak
Dezavantajlı bırakılmıĢ gruplara yönelik üniversiteler, kamu kurum ve kuruluĢları ile iĢbirliğiyle sosyal çalıĢmalar ve projeler yapmak
Ulusal ve uluslararası haftalarda etkinlikler düzenlenmesini, sivil toplum kuruluĢları ile diğer
kamu kurum ve kuruluĢlarına katkı verilmesi, ayrıca iĢbirliği içinde panel, toplantı ve etkinlikler düzenlenmesini sağlamak
Kadınların yaĢamdan kopmalarını önleyecek etkinlikler düzenlemek, uygun mekânları içinde
iyileĢtirici ve geliĢtirici çalıĢmalar yapmak
ÇalıĢan personele, müdürlükçe yürütülecek hizmetler konusunda meslek ve hizmet içi eğitim
çalıĢmaları yapmak
Odunpazarı Kent Konseyi‟nin, Gençlik Meclisi‟nin, Kadın Meclisi‟nin, Çocuk Meclisi‟nin ve
Engelli Meclisi‟nin müdürlüğün görev alanına giren konulardaki çalıĢmalarına destek sağlamak
Gençlik, kadın, çocuk ve dezavantajlı bırakılmıĢ grupların ihtiyaçlarının karĢılanması ile ilgili
faaliyetleri yürütmek
Çocuk yoksulluk ve yoksunluğuna karĢı gerekli çalıĢmaları yapmak, temel eğitim alamamıĢ
çocuklar için telafi eğitimi sağlamak, çocuk hakları konusunda duyarlılığın arttırılması için
gerekli çalıĢmaları yapmak, çocukların sosyal ve ailesel sorunları hakkında ilgili kurumlarla
iletiĢim içinde olmak
Belediye BaĢkanı‟nın verdiği diğer görevleri yerine getirmek

Etüd Proje Müdürlüğünün 02/12/2019 tarihli ve 21/245 sayılı belediye meclisi kararıyla kabul
edilen çalıĢma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği hizmetler Ģu Ģekildedir:
 Kentsel verileri toplayarak yeni yerleĢim alanları planlamak
 Ġmar planı değiĢikliği, ilave imar planı, imar planı revizyonu taleplerini değerlendirmek ve
Belediye Meclisine sevk etmek
 Doğal, tarihi, arkeolojik ve kentsel sit alanları için koruma amaçlı imar planında gerekli düzenlemeleri yapmak
 Belediye meclisince kabul edilen plan değiĢikliklerini ilan etmek, ilgili kurumlara göndermek
ve orijinal paftalara iĢlemek
 Ġmar planı ihale dosyalarını hazırlamak, hakediĢlerini düzenlemek
 Kentsel dönüĢüm çalıĢmalarını yürütmek
 BaĢta AB projeleri olmak üzere Odunpazarı ilçesinin kalkınmasını sağlayacak, Odunpazarı‟nı
daha yaĢanılabilir ve çağdaĢ kılınması yönünde her türlü program ve proje hazırlamak veya
hazırlatmak; bu amaçla ulusal ve uluslararası hibe, fon ve kredileri takip etmek ve yararlanmak
 KardeĢ Ģehirler, diğer Ģehirler ya da kurumlarla ortak projeler geliĢtirmek ve gerçekleĢtirmek
 Ġlçemizin sosyal, kültürel ve yaĢamsal ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmek, tasarlamak ve
gerçekleĢtirilmek üzere ilgili müdürlüklere devretmek, talep halinde açıklayıcı bilgi vermek ve
uygulamaları iĢbirliği içinde izlemek
 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre belediyemize ait
olan jeotermal sahaların iĢ ve iĢlemlerini yürütmek
 Belediyemize ait hammadde ocaklarının 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında iĢ ve iĢlemlerini yürütmek
 Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili proje hazırlama, baĢvuru ve iĢlemlerin yapılması
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Belediyemizin her türlü yapılacak projelerinde Çevresel Etki Değerlendirme baĢvurularının
yapılması
Enerji Kentler Birliği ile ilgili iĢlemleri yürütmek
Dosyaları ve projeleri, arĢivleme kurallarına göre saklamak ve zarar görmelerini engellemek
Etüd Proje Müdürlüğüyle ilgili kanunları, tüzükleri, yönetmelikleri usulüne uygun olarak arĢivlemek ve bunların içeriği ile ilgili personeli bilgilendirmek
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine istinaden, gerektiğinde imar planı ile bağlantılı Kentsel Tasarım projesi yapmak veya yaptırmak

Hukuk ĠĢleri Müdürlüğünün 02/12/2019 tarihli ve 21/243 sayılı belediye meclisi kararıyla kabul edilen çalıĢma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği hizmetler Ģu Ģekildedir:
 Belediye leh ve aleyhine adli ve idari mahkemelerde açılan davalar ve takiplerinde veya belediye tarafından baĢkaları aleyhine açılan dava ve takiplerden dolayı, T.C. mahkemelerinin her
kısım ve derecesinde belediye baĢkanının vereceği yetki çerçevesinde belediyeyi temsil etmek
 Gerekli konularda ihtarname çekilmesi, yeni dava açılmasını sağlamak
 Hasar tespitlerinde bilirkiĢi incelemesi yaptırmak
 Cevap dilekçesinin hazırlanması, dava dilekçesi, ara kararı ve bilirkiĢi raporlarına yasal süresi içinde itirazları yapmak
 Davalarla ilgili harç, tebligat, vs. masrafların yatırılmasını sağlamak
 Davaların keĢif ve tespitlerinde hazır bulunmak
 Davaların takibini ve her türlü yasal savunmalarını yapmak
 BaĢkanlık ve diğer müdürlüklerden görüĢ sorulan hukuki konularda mütalaa vermek ve gerekli dilekçeleri hazırlamak
 Ödeme aĢamasındaki dava dosyaları hakkında ibraname hazırlamak
 BaĢkanlık Makamının yetki ve talimatları doğrultusunda, çeĢitli kurum, kuruluĢ, gerçek veya
tüzel kiĢilere iliĢkin protokoller, sözleĢmeler hazırlamak; bu protokol ve sözleĢme hükümlerinin yürütülmesini kontrol etmek; gerektiğinde feshetmek; noterlik eliyle yapılacak iĢlemleri
gerçekleĢtirmek
 Belediye BaĢkanının vereceği yetki ve talimatlar doğrultusunda belediyede çalıĢan iĢçilerin
mensubu bulundukları sendika ile toplu sözleĢme görüĢmelerine; toplu sözleĢmenin uygulanmasından doğan uyuĢmazlıkların çözümüne iliĢkin toplantılara katılmak
 Resmi Gazete, mesleki dergiler, bilgisayar programları ve internet ortamında mevzuatı ve içtihatları takip etmek, bunlara ait çıktıları arĢivlemek
 Belediye encümeni toplantılarına talep edildiği takdirde katılarak yasal görüĢ bildirmek
Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 02/12/2019 tarihli ve 21/241 sayılı belediye meclisi kararıyla kabul
edilen çalıĢma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği hizmetler Ģu Ģekildedir:
 Belediyeye gelen dilekçe ve evrakların kayıtlarını yaparak ilgili müdürlüklere sevk etmek, gelen günlü ve acil evrakların takiplerini yaparak, zamanında gönderilmesini sağlamak, konular
hakkında BaĢkan ve BaĢkan Yardımcılarına bilgi vermek
 Bilgi edinme yasası ve diğer yasalarda belirtilen konularla ilgili verilen dilekçelere en geç 15
gün içerisinde yazılı cevap vermek
 Belediye içi ve dıĢına gönderilecek evrakların yazıĢma kurallarını belirleyen Standart Dosya
Planı ve Dosyalama ĠĢlemlerinde Uygulanacak Kurallara göre uygunluğunu sağlamak ve bu
evrakları göndermek
 Ġlgili tüm müdürlüklerden gelen tebligat ve mektupların posta ile gönderilmesini sağlamak
 Belediye BaĢkanlığından çıkan evrakların kayıt altına alınarak 25/03/2005 tarihli ve 25766
sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Standart Dosya Planı ve Dosyalama ĠĢlemlerinde Uygulanacak Kurallara” göre dosyalanmasını sağlamak.
 Resmi Gazetede çıkan ve müdürlüğünü ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeleri
arĢiv oluĢturulacak Ģekilde dosyalamak
 Müdürlüğün emrinde çalıĢan memurların sicillerini doldurmak, izin, vizite, günlük görev çizelgelerini takip ve organize etmek
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Belediye meclisi ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili gerekli yazıĢmaları hazırlamak ve yapmak. Meclis kararlarının tasdiki sonucu ilgili müdürlüğe sevk etmek ve birer suretlerini dosyalamak
Meclis iĢlerinde görevli elemanların çalıĢmalarını organize etmek ve yardımcı olmak
Meclis ile ilgili 5393 sayılı Kanunun 20 inci maddesinde belirtilen meclis toplantısı ile ilgili
tüm iĢlevleri yerine getirmek ve meclis kararlarının kanunlara uygun yazılmasını sağlamak
5393 sayılı Belediye Kanunu‟nun 23‟üncü maddesinde meclis kararlarının kesinleĢmesi için
belirtilen usulleri takip etmek
Meclisle ilgili çalıĢmaları takip etmek, oturum tutanaklarını düzenli bir Ģekilde yazıp, suretlerini dosyalamak
Meclis üyelerine, encümen üyelerine ve komisyon üyelerine ait aylık puantaj cetvellerini Mali
Hizmetler Müdürlüğüne göndermek
Belediye encümen toplantılarına 5393 sayılı Belediye Kanununun 33/a maddesi gereği katılmak, encümen toplantılarında, yönlendirme ve sekretarya görevini yapmak
Encümende alınan kararları yazıĢma kurallarına uygun olarak hazırlayıp, imzalattırdıktan
sonra ilgili müdürlüklere göndermek ve birer suretini arĢivlemek
Belediye Kanunu uygulamasıyla ilgili yeni çıkacak olan, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğlerden birer suret meclis üyelerine vermek
Zaman zaman personeli bilgilendirme eğitimi yapmak ve buna dair tutanak tanzim edip dosyada saklamak
Gider bütçesini hazırlamak ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek. Harcamaları usulüne
uygun olarak yaparak, bütçe ilkelerine riayet etmek
BaĢta Müdür olmak üzere tüm personel hizmetlerin yasalara uygun, etkin ve verimli bir Ģekilde yürütülmesinden baĢkana karĢı sorumludur.
Odunpazarı Belediye BaĢkanlığı‟nın kurum arĢivi hizmet ve faaliyetlerini yürütmek

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07/07/2014 tarihli ve 15/198 sayılı belediye meclisi kararıyla
kabul edilen çalıĢma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği hizmetler Ģu Ģekildedir:
 Bütçe ve kesin hesap ile taĢınır mal kesin hesabının hazırlanması, tüm mali iĢlemlerin muhasebeleĢtirilmesi ve raporlanması, gelirlerin tahakkuku ve tahsilâtı iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi
 Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak
 Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak harcamaların gerçekleĢmesini sağlamak. Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak
 Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliĢkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. Bütçe iĢlemlerini gerçekleĢtirmek
ve kayıtlarını tutmak. Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği
artırıcı tedbirler üretmek
 Ġlgili mevzuat çerçevesinde belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve
tahsil iĢlemlerini yürütmek. Bu çerçevede ayrıca aĢağıda belirtilen görevleri yerine getirmek;
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Belediye gelirlerinin artırılması için gerekli koordinasyonu sağlamak ve denetlemeleri yapmak
Bütçede yer alan gelirleri zamanında tahsil ve takip etmek
Tahsildar ve veznedarların iĢlemlerini takip etmek
Belediye adına açılan cari hesaplara günlük tahsilâtları aktarmak ve takip etme.
Vergiler (Emlak, Ġlan, Reklam, Eğlence… vb.), harçlar (imar ile ilgili, iĢgal harcı vb.) ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa bağlı diğer gelirleri tahsil etmek
Zamanında ödenmeyen vergi, resim harçlarla ilgili takip yapmak, ödeme emri göndermek ve haciz
iĢlemleri yapmak
Damga vergisi ile ilgili yasal iĢlemleri yapmak
Emlak vergisi mükellefi olanlarla ilgili olarak tahakkuk, tahsilât düzeltme gibi iĢlemleri yapmak
Belediye ile ilgili iĢlemlerden dolayı KDV tahakkuklarını ve tahsilâtlarını yapmak, emanet hesabına aktarılmasını sağlamak
Veraset ve Ġntikal Vergisi Kanununa göre gerekli iĢlemleri yürütmek
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Vergi Usul Kanununa göre gerekli iĢlemleri yapmak
Belediye sınırları içerisinde Organize Sanayi ile ilgili kanunun uygulamasında belediyeyi ilgilendiren iĢlemleri yapmak
Ġcra, Ġflas Kanununa göre iĢlem gören mükelleflerin, belediyeden alacakları ile borçlarını iliĢkilendirip gerekli yazıĢmaları yapmak
3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ĠliĢkin Kanuna göre, tahsilâtlardaki gecikmelerde
kanuni faizi uygulamak
7201 sayılı Tebligat Kanununa göre, belediyemizin alacakları ile ilgili tebliğlerin süresi içerisinde
yapılmasını sağlamak, alacakların tahsili için bu kanunda gösterilen tebliğ ve iĢlemlerini yapmak
Belediyenin gelirlerini tahsil ederken kullanacağı evrak, hesap, düzen veya cetvelleri hazırlamak
ve kontrol etmek

Belediyenin muhasebe hizmetlerini yürütmek. Mali yönetim dönemine iliĢkin icmal cetvellerini
hazırlamak. “Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” ve ilgili diğer mevzuatlarda
belirtilen hususları dikkate alarak çalıĢmak. Bu çerçevede aĢağıda belirtilen görevleri yerine
getirmek;
o
o
o
o
o
o
o
o






480 Sayılı Damga Vergisi Kanununa göre hakediĢ, ödeme ve diğer mevzuatta geçen Damga
Vergisi devlet adına tahakkuk ve tahsil edip beyannameleri Vergi Dairesine bildirmek
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre kurumda çalıĢan iĢçi
statüsündeki personelin mali yönden iĢlemlerini takip etmek
Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Harçlar Kanunu, KamulaĢtırma Kanunu ile ilgili belediyenin mali sorumluluklarını yerine getirmek. KamulaĢtırmadan doğan iĢlemleri yürütmek
Belediye gelir ve giderleri ile ilgili dönem sonu iĢlemlerini yapmak ve hesapların uygunluğunu
sağlamak
Mutemetlere verilen avans ve açılan kredilerle ilgili belgeleri incelenmek. Bu belgelerin mevzuata uygunluğu sağlananların mahsup iĢlemlerini yapmak. Mahsup iĢlemi yapılmayanları
araĢtırmak ve mahsup iĢlemlerinin yapılmasını sağlamak
Yönetim dönemi hesabını SayıĢtay‟a vermek
Yönetim dönemi içerisinde tahsili kendisine verilmiĢ kiĢi borçlarının ve hesaplarının kayıtlarını tutmak. Bu hesapların takip ve tahsilini sağlamak
Belediye adına bankalar nezdinde açılan hesapları izlemek ve uygunluğunu sağlamak.

Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taĢınır ve taĢınmazlara iliĢkin kontrol
hizmetlerini yürütmek. TaĢınmaz ve taĢınır mal ile demirbaĢların kayıtlarını tutmak ve hareketlerini izlemek. Yıllık taĢınır mal ve demirbaĢ sayımını yapmak
Belediyenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iĢ ve iĢlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak
Malî kanunlarla ilgili üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak
Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek

Strateji GeliĢtirme Müdürlüğünün 03/07/2014 tarihli ve 14/193 sayılı belediye meclisi kararıyla kabul edilen çalıĢma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği hizmetler Ģu Ģekildedir:
 Stratejik plan, performans programı, iç kontrol ile yatırım programının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalıĢmalarında koordinasyon görevini yürütmek
 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluĢturmak üzere
gerekli çalıĢmaları yapmak. Ġdarenin misyonunun belirlenmesi çalıĢmalarını yürütmek
 Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliĢtirmek ve bu
kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. Üst yöneticiye gerekli raporları sunmak
 Belediyemiz hizmetlerinin geliĢtirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak. Belediyenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak
 Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dıĢ faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araĢtırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek
ve genel araĢtırmalar yapmak. Belediyenin görev alanıyla ilgili araĢtırma-geliĢtirme faaliyetlerini yürütmek
 Ġdarede kurulmuĢsa Strateji GeliĢtirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek
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Belediyenin stratejik plan ve performans programı hazırlanmasının koordine ve konsolide
edilmesi çalıĢmalarını yürütmek. Belediyenin stratejik planlama çalıĢmalarına yönelik bir hazırlık programı oluĢturmak, belediyenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim
ve danıĢmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak
Belediye faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek
ve değerlendirmek
Belediyenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek
Malî mevzuatla ilgili üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıĢmanlık yapmak
Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliĢtirilmesi konularında çalıĢmalar yapmak. Belediyenin görev alanına iliĢkin konularda standartlar hazırlamak, amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek
Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak belediyenin
faaliyet raporunu hazırlamak

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 07/01/2016 tarihli ve 2/20 sayılı belediye meclisi kararıyla
kabul edilen çalıĢma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği hizmetler Ģu Ģekildedir:
 Belediyeye ait tüm bina ve tesislerin temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ile, birimlerce kullanılan elektrik, su, doğalgaz abonelik sözleĢmelerini yapmak ve ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak
 Belediye merkezinin ve dıĢ birimleri bünyesinde verimli ve sağlıklı bir çalıĢma ortamının oluĢturulmasına yönelik genel hizmetlerin yürütülmesini sağlamak
 Kurumun onarım ve dekorasyon iĢlerinin planlanan Ģekilde yürütülebilmesini takip edebilmek
için sorumlularla koordineli olarak çalıĢmak
 Belediyenin güvenlik hizmetini sağlayan taĢeron firmaların kontrolünü sağlamak
 BaĢkanlık tarafından onaylandıktan sonra ilgili firmalara tebligat yapmak, sözleĢmeler hazırlamak ve sonuçlarını takip etmek
 Temin edilen malzemelerle ilgili tahakkuk evraklarını hazırlayıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne
iletmek
 Sivil savunma ile ilgili tedbirleri almak, sivil savunma teĢkilatlarıyla iĢbirliği yapmak
 Ġl Emniyet Müdürlüğü‟nden güvenliği sağlamak amacıyla izni alınan Belediye Merkez Binasının, Fen ĠĢleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlükleri Ģantiyelerinin ve Merkez Hizmet
Binası dıĢında görev yapan diğer müdürlüklerin binalarının güvenliğini sağlamak
 Nikâh Memurluğu aracılığıyla evlenmek üzere talepte bulunan vatandaĢların evlenme iĢlemlerini tamamlamak ve nikâh akitlerini yapmak
 Belediye hizmet binalarındaki kazan dairesi, jeneratör, asansör vb. ünitelerin çalıĢmasını sevk
ve idare etmek
 Belediyemiz bünyesindeki müdürlüklerce alımı gerçekleĢtirilecek mal, hizmet, yapım ve danıĢmanlık hizmet alımlarının 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak ihalelerinde; ihale ilanların yayımlanması, ihale dokümanlarımın görülmesi, satıĢı ile ihale süresinde ihale komisyonlarına sekretarya hizmetlerinin verilmesini sağlamak
 Belediyemiz bünyesindeki müdürlüklerce alımı gerçekleĢtirilecek mal, hizmet, yapım ve danıĢmanlık hizmeti alımlarının 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22/d maddesine göre tedarik edilmesinde müdürlüklere yardımcı olmak
Zabıta Müdürlüğünün 03/05/2011 tarihli ve 11/110 sayılı belediye meclisi kararıyla kabul
edilen çalıĢma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği hizmetler Ģu Ģekildedir:
 Odunpazarı Belediyesi sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzur ve sağlığını korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Belediye Zabıtasınca yerine getirtileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak
 Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibari ile belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve Belediye Zabıta Müdürlüğünce yerine getirilmesi gerekli olan görevleri yapmak
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ĠçiĢleri Bakanlığı, Belediye Zabıta Yönetmeliği ile Odunpazarı Belediyesi Zabıta Uygulama
Yönetmeliğinde zabıtaya iliĢkin olarak yer alan görev ve hizmetleri yerine getirmek
Belediye karar organları tarafından alınmıĢ ve uygulanması zabıtayı ilgilendiren karar, emir
ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek
Belediye BaĢkanı veya yetkili kıldığı Belediye BaĢkan Yardımcısının hizmet ile ilgili emirlerini
yerine getirmek
Ulusal Bayram, genel tatil günleri ile özellik taĢıyan günlerde yapılacak törenler ile ilgili hizmetleri yapmak
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu ile bazı kanunlarda değiĢiklik yapılması hakkındaki kanunun belediye zabıtasına verdiği görevleri yerine getirmek
5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Hakkında Kanun, 3516 sayılı Ölçüler Kanunu,
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanunu, 3572 sayılı
ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına Dair Kanun, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 1380 sayılı Su
Ürünleri Kanunu gibi kanunlar ile tüzük, yönetmelik ve yargı kararlarından oluĢacak mevzuat
dokümanlarını derleyip, çalıĢanların yararlanmasına sunmak

Temizlik ĠĢleri Müdürlüğünün 07/02/2017 tarihli ve 4/61 sayılı belediye meclisi kararıyla kabul edilen çalıĢma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği hizmetler Ģu Ģekildedir:
 Belediye sınırları içerisinde oluĢan tüm evsel atıkların toplanması ve EskiĢehir BüyükĢehir
Belediyesi katı atık düzenli depolama sahasına kadar taĢıması ile cadde ve sokakların süpürülmesi, temizlenmesi, yıkama çalıĢmalarının yapılması, kaldırım üstü otlarının temizlenmesi
ve pazar yerlerinin temizliği iĢlemlerini yapar veya yaptırır. Bu amaçla, çalıĢma plan ve programını belirler veya yüklenici firmanın bu plan dâhilinde çalıĢmalarını sürdürmesini sağlar.
Birimin yıllık performans programını, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlar ve takip eder
 Evsel atık dıĢında çıkan koltuk, kanepe, çek-yat gibi benzeri atıkların toplanması, depolanması
ve atık getirme merkezine gönderilmesini sağlar
 Kâğıt-karton, plastik, metal, kompozit, cam gibi ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplar
veya çevre lisanslı firmalarla yapılan sözleĢme kapsamında toplattırır
 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereği olarak bitkisel atık yağları toplar veya toplattırır, atık yağ üreticilerini denetler
 Atık pil ve bataryaları toplama çalıĢmalarını yürütür
 Elektrikli ve elektronik evsel atık eĢyaları toplar veya toplattırır
 Ömrünü tamamlamıĢ lastikleri toplar veya toplattırır
 Çevreyi ve çevre sağlığını korumaya, iyileĢtirmeye ve güzelleĢtirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur, plan ve projeler hazırlar, yürütülen faaliyetlere katkı sağlar
 Atık Getirme Merkezini ilgili tebliğ esaslarına göre iĢletir veya iĢlettirir
 Evsel kaynaklı iki tona kadar olan hafriyat toprağı, inĢaat ve yıkıntı atıklarını gelir tarifesine
göre toplar
 Kurban bayramından sonra kurban kesim yerlerinin temizliğinin yapılmasını sağlar.
 Kendisine bağlı ekiplerle birlikte mahalleleri dolaĢarak gerekli önlemlerin alınmasını ister ve
uygulamaları takip eder
 Ġhaleye verilerek yapılan temizlik iĢlemleri ile ilgili ihale dosyalarının ve hakediĢlerin takip
edilmesini sağlar, gelen bilgiler çerçevesinde Ģartnameye aykırı olmamak kaydıyla yüklenici
firmaya cezai müeyyide uygular
 Yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak gerek kendi birimine ve gerekse de BaĢkanlığa gelen Ģikâyetlerle ilgili olarak gerekli araĢtırmaları yapar ve ilgili kiĢi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesini sağlar
 Kendisine bağlı bulunan birim tarafından yürütülen çevre sağlığı ile ilgili yapılan çalıĢmaları,
araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarını takip eder ve gerekli düzenlemeleri yapar
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Karla mücadele çalıĢmalarında BaĢkanlık talimatları doğrultusunda ilgili birimler ile koordineli olarak kar küreme, tuzlama ve benzeri çalıĢmalarının yürütülmesine yardımcı olur
Ġlçe dâhilindeki yollarda çöp ve moloz dökümlerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda ilgili birimler ile koordinasyonu sağlar
Gelen çöp ev temizleme çalıĢmalarını ilgili kurum ve müdürlüklerle koordineli bir Ģekilde gerçekleĢtirir
Katı atık yönetimi ile ilgili her türlü eğitim, toplantı, plan ve projeler yapar veya yaptırır.
Atık bertaraf ücretleri ile ilgili maliyet analizleri yapar veya yaptırır ve atık ücret tarifeleri ilgili belediye meclisine teklifte bulunur
Çevrenin korunması ve iyileĢtirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerde, kirlenmeye sebep
olan kiĢi, kurum veya kuruluĢlar hakkında gerekli yasal düzenlemeleri yapar ve kirliliği ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlar
Çevre sağlığı ile ilgili olarak kanunlar ve talimatlar 24/04/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ilgili
Bakanlıklar, valilik talimatları, Ġl Hıfzıssıhha Kurulu kararları, Ġlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda görev yapar
Çevre konusunda görev verilmiĢ kamu kurum ve kuruluĢları, sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği
ve koordinasyon sağlar
ÇalıĢma konularıyla sempozyum, seminer, panel, fuar ve benzeri alanlara katılır bilgilendirme amaçlı afiĢ, broĢür hazırlar. Bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunur
Çevre uygulamaları ve yatırımlara etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini izler,
destekler, yönlendirir, yapılan ve proje aĢamasındaki yatırımların tanıtımını yapar, çevre sorunları konusunda kamuoyu araĢtırmaları yapar, toplantılar düzenler
Diğer kurum ve kuruluĢlar tarafından hazırlanan çevrenin geliĢtirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek verir, yapılan çalıĢmalara katılım sağlar
Yasal mevzuat çerçevesinde oluĢturulan komisyonlarda görev alarak iĢ ve iĢlemleri yürütür.
Belediye bünyesinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin uygulanmasına yönelik olarak müdürlüklerin yapacağı çalıĢmaları koordine eder, belge alımı ve denetlemelerde uygunluğun
devamlılığını sağlar

Sağlık ĠĢleri Müdürlüğünün 02/12/2019 tarihli ve 21/248 sayılı belediye meclisi kararıyla kabul edilen çalıĢma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği hizmetler Ģu Ģekildedir:
 Belediye çalıĢanlarının ve bakmakla yükümlü oldukları eĢ ve çocuklarının ve vatandaĢların
Sağlık Bakanlığınca verilen Kurum Hekimliği ve Belediye Polikliniği yetkileri çerçevesinde
her türlü muayene, teĢhis, tedavi ve sevklerinin yapılmasını sağlamak
 Belediye sınırları içerisindeki esnafın ve iĢ yerlerinin denetimini yapmak, yeni açılacak iĢ yerlerine açılma izni vermek ve denetlemek
 Belediye sınırları içerisinde yaĢayan halkın sağlık ve esenliği için gerekli önlemleri almak,
denetimleri yapmak
 Halk ve çevre sağlığı açısından yasa ve ilgili yönetmeliklere uygun gıda maddelerinin, tarif
edilmiĢ Ģartlarla satıĢının sağlanması. Halk sağlığını tehdit edici her türlü gıdanın satıĢının
belediye kolluk kuvvetleri ile birlikte engellenmesi
 Meclisçe oluĢturulan Çevre, Sağlık ve Sosyal ĠĢler Komisyonu ile ortak çalıĢmalar yaparak
çevre sağlığını koruyucu tedbirler almak, yaptırımları uygulamak
 Belediye sınırları içerisinde ve doğal yollarla olan ölümlerle ilgili her türlü iĢlemi yasa ile
verilen görev yetkiler çerçevesinde tamamlamak, Ģüpheli cenazeleri ilgili mercilere bildirmek
ve bölgemizdeki tüm cenazelerle ilgili her türlü defin ve benzeri hizmetleri yürütmek
 DıĢ memleketlerden gelen cenazelerin defin iĢlemlerini ilgili yönetmeliklere göre yürütmek
 Gerekli durumlarda encümen, Ġl Hıfzıssıhha kurulu ve diğer benzeri kurul toplantılarına katılarak belediye sınırları içerisinde yaĢayan vatandaĢların sağlığının ve doğal çevrenin korunmasına yönelik kararların alınması ve kararların uygulanması hususunda ilgili mevzuatın
verdiği yetkileri kullanmak
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ÇeĢitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylere evinde
ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danıĢmanlık hizmetlerini de kapsayacak Ģekilde verilen
muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini diğer ilgili
müdürlükler ile koordinasyonlu olarak yürütmek
Toplum sağlığı ve halk sağlığı ile ilgili EskiĢehir‟de bulunan Sivil Toplum Örgütleri ile
Odunpazarı Belediyesi arasındaki koordinasyonu sağlamak, Sivil Toplum Örgütlerinin faaliyet ve çalıĢmalarına destek vermek, toplantılara katılmak, eğitimler düzenlemek

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 05/01/2017 tarihli ve 2/31 sayılı belediye meclisi kararıyla
kabul edilen çalıĢma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği hizmetler Ģu Ģekildedir:
 Hâlihazır harita yapmak veya yaptırmak, ihale yoluyla yaptırılacak haritalarının ihale dosyalarını hazırlamak
 EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Yönetmeliği, 3194 ve 2981 sayılı yasaların uygulanmasını yapmak, yaptırmak ve kontrol etmek, ihale yoluyla yaptırılacak imar uygulamalarının ihale dosyalarını hazırlamak
 Parselasyon planlarını kontrol etmek
 Ġmar bilgi formu, imar çapı ve imar durumu belgelerini düzenlemek, yazıĢmalarını yapmak
 Müdürlüğün yaptığı iĢlemlerle ilgili mahkemelerden gelen yazıĢmalara cevap vermek
 Coğrafi bilgi sistemi uygulamaları için kentsel veri toplamak
 Dosyaları ve projeleri, arĢivleme kurallarına göre saklamak ve zarar görmelerini engellemek
 Ġmar Müdürlüğüyle ilgili kanunları, tüzükleri, yönetmelikleri ve genel tebliğleri usulüne uygun
olarak arĢivlemek ve bunların içeriği ile ilgili personeli bilgilendirmek
Fen ĠĢleri Müdürlüğünün 07/12/2007 tarihli ve 36/371 sayılı belediye meclisi kararıyla kabul
edilen çalıĢma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği hizmetler Ģu Ģekildedir:
 Yeni yol açımı ve stabilizasyonu yapmak
 Yolların bakım ve onarımlarını yapmak
 Kaldırım ve bordür yapımı, bakımı ve onarımını yapmak
 Sabit pazar yerleri yapmak
 Yollarda karlanma ve buzlanma ile mücadele etmek
 Moloz ve inĢaat atıkları toplanması ve taĢınması.
 Yol üzerindeki sanat yapılarının yapımı
 Yeni açılan yolların asfalt ile kaplanması
 Asfalt yolların bakımı, onarım ve yama ile kaplanması
 Binalarla ilgili projeler geliĢtirmek
 Bina ve tesisat inĢa etmek
 HakediĢler düzenleyip, kesin hesapları çıkarmak
 Teknik kontrolünü ve iĢin kabulünü yapmak
 Binalarda bakım ve onarım çalıĢmaları yapmak
 Periyodik bakım ve onarımlarını yapmak
 Belediyenin araç envanterindeki araçların akaryakıtlarını temin etmek
 Semt sahaları-Spor kompleksleri yapmak
 Tehlike arz eden yerlere istinat duvarı yapmak
Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 07/12/2007 tarihli ve 36/373 sayılı belediye meclisi kararıyla
kabul edilen çalıĢma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği hizmetler Ģu Ģekildedir:
 Yeni yapılacak park alanlarının makro düzeyde belirlenmesi, buna uygun proje tasarımı ve çizimlerinin yapılması
 Mevcut park alanlarının bakım iĢlerini yapmak ve yaptırmak
 Yeni yapılacak park alanlarının, yapım iĢlerini yürütmek, kontrollerini yapmak ve yaptırmak
 Kent içi bitkisel varlığın korunması amacıyla gerekli önlemleri almak
 Parklarda kullanılacak ağaç, çalı, mevsimlik çiçek vb. bitkisel materyalin tespitini yapmak, tür
zenginliği ve biyolojik çeĢitliliği arttıracak üretimi yapmak veya teminini sağlamak
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Çocuk oyun alanı yapılacak alanların tespitini yapmak
Çocuk oyun elemanlarının, park mobilyalarının ve spor elemanlarının üretimini ve teminini
sağlamak
Ġmar Yönetmeliği gereği, yapıların bahçe projelerinin kontrol onayını vermek
Belediye fidanlığının iĢletilmesi ve kontrolünü yapmak
Park yapılacak alanları belirlemek ve alanların mülkiyet durumlarını saptamak

Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünün 07/02/2017 tarihli ve 4/62 sayılı belediye meclisi kararıyla kabul edilen çalıĢma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği hizmetler Ģu Ģekildedir:
 Köklü bir tarihsel mirasa sahip olan Odunpazarı ilçesinin tarihi mekânlarını aslına uygun
olarak korumak, bu bölgede ikameti teĢvik etmek, tescilli binaları tarihteki hali gibi yaĢatmak,
tarihsel ve kültürel dokuyu gün ıĢığına çıkarmak, kültürel tanıtıcı yayınlar ve çalıĢmalar yapmak, Belediye sınırları içerisinde her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak ve bu etkinlikler
için öğrenci, öğretmen ve halka yönelik eğitsel ve kültürel içerikli konferans, seminer, anma
günü, sempozyum, söyleĢi, panel, sinema, multivizyon, sinevizyon, slâyt gösterimi, kitap fuarı, geziler, Ģenlikler, Ģölenler, yarıĢmalar, tanıtıcı ve bilgilendirici belgesel filmler, kurslar,
tanıtıcı pano ve rehber hazırlamak, sanat sergileri açmak, kermesler ve festivaller düzenlemek
 Odunpazarı ilçesinin tarihi dokusunu canlı tutacak, kültür ve turizme yönelik tanıtıcı, markalaĢtırıcı planları uygulamaya koymak ve yürütmek
 Odunpazarı ilçesinde yerele ait tüm tarihi, kültürel, sanatsal belge ve bulguları modern ve bilimsel yöntemlerle müzelerde toplamak, bu bilgi ve belgeleri gelecek kuĢaklara aktarıcı çalıĢmaların yanı sıra bilim ve sanat çevrelerini bu bilgilerle tanıĢtıracak çalıĢmalar yapmak
 Belediye sınırları içerisindeki eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluĢları ile iĢbirliği yaparak, toplumu bilgilendirici, yayın, konferans vb. aktiviteleri planlayarak, sekretarya çalıĢmalarını yürütmek
 Topluma mal olmuĢ bilim-fikir, kültür-sanat adamlarını ve sporcuları önceden planlanmıĢ
program dâhilinde ele almak ve bu Ģahıslarla ilgili anma faaliyetleri düzenlemek
 Odunpazarında kütüphane kültürü ile okuma ve araĢtırma kültürünü yaygınlaĢtırarak kent
kültürü oluĢmasına katkı sağlayacak faaliyetler gerçekleĢtirmek
 Odunpazarı‟nın kitap okuma alıĢkanlığı kazanması yönünde çalıĢmalar yürütmek ve eğitim
baĢarılarını desteklemek
 Farklı sanat disiplinlerini de içeren okuma deneyimlerine imkân sağlayacak atölyeler, etkinlikler ve projeler gerçekleĢtirmek
 Ulusal ve uluslararası düzeyde edebiyat alanına katkı sağlayarak bu alandaki üretimlerin
artmasına ve kalıcı hale gelmesine yönelik projeler gerçekleĢtirmek. Dünyadaki geliĢmeleri
yakından takip ederek hizmetlerin niteliğini artırmak amacıyla çalıĢmalar yürütmek
 Odunpazarı halkına, kütüphane hizmetlerini modern bir anlayıĢla; hızla geliĢen teknolojiyle
birlikte değiĢen yaĢam koĢullarına ve buna bağlı olarak da farklılaĢan bilgi kavramlarına uygun biçimlerde sunmak
 Kütüphane koleksiyonunu; güncel kaynaklar, arĢiv değeri olan materyaller ve dijital veri tabanları aracılığıyla zenginleĢtirirken kaynakların doğru ve etkin biçimde kullanılması ilkesi
doğrultusunda tematik kütüphaneler kurmak
 Odunpazarı halkının kütüphane hizmetlerine yaygın biçimde eriĢimini sağlamak amacıyla
hizmet noktalarının artırılmasına ve Stratejik Plan doğrultusunda engellilerin kütüphane hizmetlerinden kolayca faydalanmalarına yönelik çalıĢmalar yapmak
 Odunpazarı ilçesine ait kapsamlı bir kültür ve turizm envanteri hazırlamak, beraberinde arĢivleme çalıĢmaları baĢlatarak takip edip geliĢtirmek, bilimsel yöntemlerle bu envanterleri
gerçekleĢtirip, yerel kalkınma projesine materyal oluĢturmak
 Tarihi Odunpazarı Evleri ile ilgili tanıtım çalıĢmalarını yürütmek, sesli, görüntülü ve yazılı
yayınlarla (kitap, broĢür, CD, video kısa metrajlı film ve belgesel gibi) ulusal ve uluslararası
platformda kamuoyu oluĢturmak. Odunpazarı ilçesinde ticareti teĢvik etmek ve oluĢturmak
 Odunpazarı Belediyesi Gösteri ve Sahne Sanatları Merkezini açarak gerekli çalıĢmalarını yürütmek ve bununla ilgili yönetmelik hazırlamak, müzik ve sanat topluluklarını oluĢturmak, Ge38 | S a y f a










leneksel ve ÇağdaĢ Müzik Toplulukları, sahne sanatları, enstrüman kurs programları, ses,
sahne ve oyunculuk eğitimleri, diksiyon, yaratıcı drama, çocuk ve gençlik koroları, kukla tiyatrosu, meddah, âĢık geleneği, mehter takımı, orkestra, halk dansları, folklor, köy seyirlik
oyunu, gölge oyunu ve hayal takımı gibi bölüm, topluluk, kurs, eğitim programı geliĢtirmek,
yurtiçinde ve yurtdıĢında sahnelemek, turne düzenlemek, temsil gerçekleĢtirmek, kamuoyuna
yansıtmak ve bu çalıĢmaları ilgili kurum ve kuruluĢlarla paylaĢarak müĢterek çalıĢmalar yürütmek
Belediyemizin üyesi olduğu birlik, örgüt, dernek gibi çalıĢma guruplarından, kültür turizm ve
sosyal içerikli platformlarda baĢkanlığın talimatı ve görevlendirmesiyle yer almak, temsil ve
katılım sağlamak, çalıĢmaları baĢkanlığa ve meclise rapor olarak sunmak
Belediyemizin kardeĢ belediyeleriyle kültürel, sosyal, sanat ve turizm alanında iĢbirliği çalıĢmalarını yürütmek
Gençlerin ve çocukların sosyal iliĢkilerini geliĢtirmek, belediye sınırları içerisinde konuk evi
açmak
Engellilere yönelik kültürel ve sosyal programlar uygulayarak, rehabilitasyon ve eğitim sürecine katkı sağlamak
Belediyeye ait kültür merkezleri, cam sanat atölyeleri, oyuncak müzesi gibi sosyal tesislerin iĢletme ve çalıĢmalarını yürütmek
Ulusal ve uluslararası açık oturum, sempozyum ve festivaller düzenlemek ve katılım sağlamak.
Yurt dıĢına giden ve Ģehrimize gelen temsilciler aracılığı ile Ģehrimizin ve belediyemizin en iyi
Ģekilde temsil edilmesi ve tanıtımının sağlanması
Belediyemize yurt dıĢından ziyarete gelen konukların ağırlanmasını sağlamak, ziyaret programları, toplantılar, tercümanlık ve rehberlik hizmetleri, yabancı misafirlere verilen yemeklerde protokol düzeni, hediye temini, gerektiğinde geliĢ ve dönüĢ yolculuklarında refakat etmek

TeftiĢ Kurulu Müdürlüğünün 07/12/2007 tarihli ve 36/380 sayılı belediye meclisi kararıyla
kabul edilen çalıĢma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği hizmetler Ģu Ģekildedir:
 Belediye ile ilgili her türlü iĢlemler ile personeli hakkında teftiĢ, inceleme, araĢtırma ve soruĢturma yapmak
 Belediye hizmetlerinin geliĢtirilip etkinleĢtirilmesini, verimlilik ve aktivitesinin arttırılmasını,
belediyenin mevzuata, plan, program ve projelere uygun olarak çalıĢmasını, aksaklıkların tespiti halinde yeni düzenlemeler yapılmasını sağlamak amacıyla inceleme ve araĢtırmalar yaparak gerekli görüĢ ve önerileri hazırlayıp BaĢkana sunmak
 Gerektiğinde, belediye hizmetlerinde aktivitenin, etkinlik ve verimliliğin arttırılması için üretilecek politika, proje ve hizmet standartlarının oluĢumuna katılmak
 Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya BaĢkan tarafından verilen benzeri görevleri
yapmak
Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğünün 02/12/2019 tarihli ve 21/247 sayılı belediye meclisi kararıyla kabul edilen çalıĢma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği hizmetler Ģu Ģekildedir:
 VatandaĢlardan gelen yardım baĢvurularını almak ve vatandaĢları yönlendirip bilgilendirmek
 Gerçek ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere belediyeye gelen bağıĢ ve yardımları teslim almak
ve kayıtlarını tutmak
 VatandaĢ taleplerinin karĢılanması için diğer birimler ve ilgili dıĢ birimlerle gerekli iĢbirliği
yapmak ve koordine sağlamak
 Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğüne ait AĢevi, Halk Market, Halk Merkezleri, Odunpazarı Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OMEK), Odunpazarı Belediyesi Kadın El Sanatları Pazarı (OKEP) faaliyetlerini geliĢtirmek ve yürütmek.
 Belediye Kanunu‟nun 60/i maddesinde belirtilen dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile
engellilere yapılacak yardımları organize etmek
 Sosyal yardım hizmetlerini sürdürülebilir hale dönüĢtürmek için projeler geliĢtirmek ve uygulamak
39 | S a y f a




Müdürlüğün alanı ile ilgili bilimsel çalıĢmaları araĢtırmak
Kent Konseyi ile iĢbirliği yapmak

Yapı Kontrol Müdürlüğünün 06/02/2018 tarihli ve 4/69 sayılı belediye meclisi kararıyla kabul
edilen çalıĢma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği hizmetler Ģu Ģekildedir:
 Yapılacak yeni yapıların mimari, statik, sıhhi tesisat, pis su tesisatı, kalorifer tesisatı, yangın
algılama ihbar, yangın söndürme, asansör, elektrik, telefon projelerini incelemek, kontrol etmek
 Gerekli inĢaat, tadilat vb. ruhsatlarını düzenlemek
 Yapı tadilatı izin belgelerini vermek
 4708 sayılı kanun gereği yapı denetim kuruluĢlarının hakediĢlerini kontrol etmek
 Biten inĢaatların yapı kullanma izni ile ilgili iĢlemleri gerçekleĢtirmek
 Ruhsat alınmadan yapıya baĢlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece
tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir Ģekilde bu duruma muttali olunması
üzerine gerekli iĢlemleri yapmak
 Dosyaları ve projeleri arĢivleme kurallarına göre saklamak ve zarar görmelerini engellemek
 Sit alanlarında KVKBK kararlarına aykırı iĢlem tespit edilmesi durumunda ilgili mevzuat
kapsamında iĢlem yapmak
 Kent Estetik Kurulu kurmak ve yönetmelikteki görevleri yürütmek
 Belediye sınırları içerisinde tarihi kültürel ve doğal eserlerin envanterlerini çıkarmak, kayıtlarını tutmak, resim ve bilgilerini derlemek
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 03/05/2010 tarihli ve 11/108 sayılı belediye meclisi kararıyla kabul edilen çalıĢma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği hizmetler Ģu Ģekildedir:
 ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmeliğindeki maddelere iliĢkin iĢ ve iĢlemleri
uygulamak
 Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerle ilgili görevler dıĢında kalan ve ĠĢ Yeri Açma ve ÇalıĢma
Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik ile eklerinde belirtilen tüm görevleri yerine getirmek
 ArĢiv ve demirbaĢlar ile ilgili hizmetleri yürütmek
 Diğer mevzuatlarla müdürlük idaresine verilmiĢ ve verilecek olan iĢ ve iĢlemleri uygulamakla
görevlidir.
Emlak ve Ġstimlâk Müdürlüğünün 03/07/2014 tarihli ve 14/188 sayılı belediye meclisi kararıyla kabul edilen çalıĢma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği hizmetler Ģu Ģekildedir:
 Emlak iĢlemleri faaliyeti
 KamulaĢtırma iĢlemleri faaliyeti
 Ġmar affı iĢlemleri faaliyeti
 Kiralama iĢlemleri faaliyeti
UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 07/07/2014 tarihli ve 15/197 sayılı belediye meclisi kararıyla kabul edilen çalıĢma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği hizmetler Ģu Ģekildedir:
 Birimlerin asli görevlerinde kullanılan araçları, BaĢkanlık Makamı Olur‟u ile süreli/süresiz
olarak ilgili birimlere tahsis etmek; Belediye tarafından sağlanan ulaĢım ve lojistik hizmetlerin etkin, düzenli ve verimli biçimde yürütülebilmesine yönelik tüm iĢ ve iĢlemleri yürütmek
 Belediye hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanın teminine yönelik teknik Ģartname hazırlamak, ihale iĢ ve iĢlemlerini koordine etmek
 Belediyenin kullanımındaki araç ve ekipmanların etkin çalıĢtırılması ve gerektiğinde eĢgüdüm
içinde verimli bir Ģekilde kullanılmasını sağlamak
 Belediyede bulunan tüm araçların kayıtlarını tutmak, fenni muayene, egzoz testi ve
araç sigortalarının yapılmasını sağlamak
 Gereğinde araç ve Ģoför gereksinimine yönelik hizmet almak
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Araç Takip Sisteminin etkin ve verimli kullanımını sağlamak, gerekli denetimleri gerçekleĢtirerek aykırı uygulamalara yönelik yaptırımları belirleyip yönlendirmek
Belediye hizmetlerinde etkin kullanılmayan, ekonomik ömrünü tamamlamıĢ veya atıl araçların
TaĢıt Kontrol Raporlarını hazırlamak, daha sonra satıĢını yapmak veya hurdaya ayırmak
Bakım, onarım ve ikmal hizmetlerinin geliĢtirilmesi (tesis, ekipman, yedek parça, tezgâhteçhizat, takım-avadanlık vb.) için gerekli her tür araĢtırma-geliĢtirme faaliyetinde bulunmak
Belediyece yürütülen ulaĢım ve lojistik hizmetlerin kent bilgi sistemi vb. teknolojik olanaklar kullanılarak verimliliğin arttırılmasına yönelik her tür yenilikçi uygulamayı araĢtırıp, uygun bulunanların hayata geçiĢini sağlamak
Belediyedeki tüm araç, iĢ makineleri ve ekipmanların bakım, onarım ve ikmal iĢlerini yapmak

Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün 03/07/2014 tarihli ve 14/190 sayılı belediye meclisi kararıyla
kabul edilen çalıĢma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği hizmetler Ģu Ģekildedir:
 Bitkisel üretim, yem ve bitki sağlığı faaliyeti
 Hayvan hakları ve yetiĢtiriciliği, su ürünleri faaliyeti
 Tarımsal altyapı ve arazi faaliyeti
Belediye Tiyatro Müdürlüğünün 05/10/2015 tarihli ve 17/184 sayılı belediye meclisi kararıyla
kabul edilen çalıĢma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği hizmetler Ģu Ģekildedir:
 Sanatın ve özellikle tiyatronun toplumsal görevine uygun olarak halkın kültürel üretiminin,
çağdaĢ eğitiminin sanat düzeyi ve bilincinin yükseltilmesine katkıda bulunmak
 Yerli ve yabancı tiyatro eserlerinin seçkin örneklerini seyircisine ulaĢtırmak
 Türk Tiyatrosunun geleceğe yönelik yaratıcı atılımlarına önderlik etmek
 Halkın tiyatro, festival ve sanatsal etkinliklere olan ilgisini artırmak
 Birim faaliyet raporunu hazırlayıp Strateji GeliĢtirme Müdürlüğüne göndermek
 Birim bütçesini hazırlayıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek
 Odunpazarı Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünün yurt içi ve yurt dıĢında tanıtımının yapılması ve
devamlılığını sağlamak
 Odunpazarı Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünde sahnelenecek eserlerin yazarları, çevirmenleri
ve bestecilerin telif hakları, yürürlükteki yasalar ve Türkiye‟nin bağlı olduğu uluslararası anlaĢma hükümleri uyarınca ödenir.
 Telif haklarının sınırları her yıl Odunpazarı Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünce Bütçe Kararnamesinde yer alacak bir madde ile belirlenir.
ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğünün 02/12/2019 tarihli ve 21/250 sayılı belediye meclisi kararıyla kabul edilen çalıĢma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği hizmetler Ģu Ģekildedir:
 Müdürlük, kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini, doğrudan temin ve ihale
yoluyla, ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karĢılar, BaĢkanlıkça
kurulması kararlaĢtırılan iĢletme ve iĢtiraklerin kuruluĢ, iĢleyiĢ ve her türlü iĢ ve iĢlemlerini
yürütür.
 Yatırım planlarına göre kendisine yöneltilen iĢlerin yapılmasını takip ve kontrol eder.
 Belediye sorumluluk alanları içerisinde tesislerin kuruluĢ ve iĢleyiĢ iĢlemlerini yürütür.
 Müdürlüğe bağlı servislerin koordine halinde çalıĢmasını sağlar.
 ĠĢletmelerde uygulanacak olan ücretleri bölgesel bazda ve günün Ģartlarına göre belirlemek
için çalıĢma yapar ve belediye meclisine sunar.
 Meclisten çıkan tarifelerin uygulamasını sağlar ve denetler.
 Sorumluluk alanları içerisinde iĢ sağlığı ve güvenliğini sağlar.
 ÇalıĢan personeline hizmet içi eğitim verilmesini, Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü vasıtasıyla
sağlar.
 22.01.2002 tarih ve 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa, 10.09.1983 tarih ve 2886 Sayılı Devlet
Ġhale Kanununa, 22.01.2002 tarih ve 4735 Sayılı Kamu Ġhaleleri SözleĢme Kanununa göre gerektiği durumlarda mal ve hizmet alımı yapar.
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24/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre kurumun
stratejik planı doğrultusunda yıllık bütçesini hazırlar.
Müdürlüğün 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre tüm taĢınır iĢlemlerini yürütür.
Belediyenin ulusal ve uluslararası düzeyde uyguladığı/uygulayacağı tüm kalite, vatandaĢ
memnuniyeti ve diğer iyileĢtirme çalıĢmalarına yönelik yönetim sistemleri standartlar ve kabullerin getirdiği/getireceği politikalara uygun olarak iĢ ve iĢlemlerini yürütür.
Müdürlüğe bağlı birimlerin tüm belediye ile koordineli biçimde çalıĢmalarını sağlar.
Müdürlük, bunlar dıĢında, Mevzuatın öngördüğü diğer görevleri ile BaĢkanlıkça verilen görevleri mevzuat çerçevesinde gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.
Müdürlüğün tüm personeline verilen belgeler, dosyalar ve tüm iĢler elektronik veya fiziksel ortamda kaydedilerek ilgilisine verilir.
Müdürlükteki iĢ ve iĢlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.
Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
Müdürlük büroları arasındaki iĢbirliği ve koordinasyon müdür tarafından sağlanır.
Personel arasındaki iĢbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.
Müdürlüğümüz, Belediyemize ait ĠĢletmeleri, ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın 16/01/2017 tarih ve
85373441–250-E.1229 sayılı izni ile iĢletmeye açmaktadır.
Müdürlüğün yazıĢmaları BaĢkanın veya yetki verdiği BaĢkan yardımcısının imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, Belediyenin diğer birimleriyle olan yazıĢmaları Müdürün imzası ile de yürütülebilir. Ġmza yetkisi devri hükümleri bu fıkradan istisnadır.

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Kamu iç kontrol standartları arasında yer alan “Standart 17-Ġç Kontrol Değerlendirilmesi”
kapsamında 2019 yılı iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi amacıyla 02/01/2020 tarihli ve
19812029–612.01.02-E.80 sayılı genelgeyle tüm harcama birimlerine iç kontrol sistemi değerlendirme
soru formu gönderilmiĢ ve sonuçları konsolide edilerek Odunpazarı Belediyesi 2019 Yılı Ġç Kontrol
Sistemi Değerlendirme Raporu hazırlanmıĢtır. Rapor, Ġç Kontrol Ġzleme ve Yönlendirme Kuruluna
sunulmuĢtur. Söz konusu raporda; belediyenin misyon ve vizyonu, teĢkilat yapısı, iç kontrol sistemi
değerlendirme soru formu sonuçları, iç ve dıĢ denetim sonuçları, ön mali kontrole iliĢkin bilgiler, iç
kontrol sisteminin geliĢimi ile sonuç ve öneriler bölümleri yer almaktadır.
2019 Yılı Ġç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu sonuçlarına göre iç kontrol standartlarında yaĢanan geliĢmeler ve güvence oranları Ģu Ģekilde tespit edilmiĢtir:


(A) Kontrol Ortamı Standartları
o (1) Etik Değerler ve Dürüstlük: 76 % makul güvence sağlanmıĢtır.
o (2) Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler: 96 % makul güvence sağlanmıĢtır.
o (3) Personelin Yeterliliği ve Performansı: 80 % makul güvence sağlanmıĢtır.
o (4) Yetki Devri: 87 % makul güvence sağlanmıĢtır.



(B) Risk Değerlendirme Standartları
o (5) Planlama ve Programlama: 95 % makul güvence sağlanmıĢtır.
o (6) Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi: 73 % makul güvence sağlanmıĢtır.



(C) Kontrol Faaliyetleri Standartları
o (7) Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri: 92 % makul güvence sağlanmıĢtır.
o (8) Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi: 96 % makul güvence sağlanmıĢtır.
o (9) Görevler Ayrılığı: 91 % makul güvence sağlanmıĢtır.
o (10) Hiyerarşik Kontroller: 96 % makul güvence sağlanmıĢtır.
o (11) Faaliyetlerin Sürekliliği: 88 % makul güvence sağlanmıĢtır.
o (12) Bilgi Sistemleri Kontrolleri: 91 % makul güvence sağlanmıĢtır.
o
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(D) Bilgi ve ĠletiĢim Standartları
o (13) Bilgi ve İletişim: 94 % makul güvence sağlanmıĢtır.
o (14) Raporlama: 89 % makul güvence sağlanmıĢtır.
o (15) Kayıt ve Dosyalama Sistemi: 98 % makul güvence sağlanmıĢtır.
o (16) Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi: 87 % makul güvence sağlanmıĢtır.



(E) Ġzleme Standartları
o (17) İç Kontrolün Değerlendirilmesi: 85 % makul güvence sağlanmıĢtır.
o (18) İç Denetim: 76 % makul güvence sağlanmıĢtır.
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II. AMAÇ VE HEDEFLER
A. İdarenin Amaç ve Hedefleri
(A1) Kaynaklarımızın Etkili Ekonomik ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak
 Sürdürülebilir bir gelir politikası oluĢturarak, kaynak yaratılması ve yenilenmesini sağlamak
 Kaynaklarımızın elde edilmesi ve kullanılmasında tutumluluk prensibini oluĢturmak
 Ġnsan kaynaklarımızın bireysel ve kurumsal geliĢmiĢlik düzeyini artırmak
 Kaynaklarımızın kullanımında sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirmek
 Fiziksel kaynaklarımızı iyileĢtirme çalıĢmaları yapmak
(A2) Sağlıklı ve Çevreci Bir Odunpazarı Oluşturmak
 Sağlıklı, çevreci ve temiz bir Odunpazarı oluĢturmak
 Kentimiz için sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirerek; nitelikli iĢ ve yaĢam alanları
oluĢturmak
 Toplumdaki tüm bireyler için sunulan hizmetlere eriĢimi kolaylaĢtırarak fırsat eĢitliğini sağlamak
 Çevre, sağlık ve eğitim alanında çalıĢmalar yapmak
(A3) Sosyal, Kültür ve Turizm Alanında Örnek Bir Belediye Olmak
 Odunpazarı‟nda yaĢayan kadın, çocuk ve yaĢlıların sosyal, kültürel ve ekonomik yaĢamdaki
rolünü geliĢtirmek
 Dezavantajlı grupların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlayacak çalıĢmalar yapmak
 Odunpazarı‟nın geleceği olan çocukların, gençlerin sanat ve kültürel faaliyetleri bir yaĢam
alıĢkanlığı edinmesini sağlayacak çalıĢmalar yapmak
 Kadınların ve gençlerin istihdamına ve korunmasına yönelik özellikli projeler yapmak
 Odunpazarı Belediyesi‟nin düzenlediği halk etkinliklerinde, ilimizde yetiĢmiĢ değerlerin ve Ģehit aileleri ile gazilerimizin de yer almasını sağlamak
 Kentimizdeki sağlık turizmi etkinliğini artırmak, tanıtımlar yapmak
 Üretilen yöresel kültürel değerlerimizin toplumsal faydaya dönüĢtürülmesini sağlamak
 Kentimizdeki tarihi varlıkları, koruma ve yenileme projeleri yapmak
(A4) Odunpazarı’nda Sporu Bir Yaşam Kültürü Haline Getirmek
 Her yaĢ için; spor ve sağlıklı yaĢam olanakları sunacak çalıĢmalar yapmak
 Kentimizde spor turizminin geliĢtirilmesi için çalıĢmalar yapmak
(A5) Gelişim Projeleriyle Kırsal Hayatın Yaşam Kalitesini Yükseltmek
 Odunpazarı‟nda “YeĢil Büyüme” çevre ve ekonomi arasındaki verimli döngü kapsamında çalıĢmalar yapmak
 Tarım sektöründe ekolojik potansiyeli ortaya çıkarmak ve geliĢtirmek
 Köyden mahalleye dönüĢen bölgelerin sosyo-ekonomik geliĢimini sağlamak
(A6) Sürdürülebilir Kalkınma, Kentsel Dönüşüm ve Gelişimi Sağlamak
 Kentsel dönüĢüm ve geliĢim projeleri üretmek
 Kırsal hayatın yaĢam standartlarını yükselterek, insan onuruna yakıĢır bir yaĢam düzeyine
ulaĢtıracak örnek bir köy modeli projesini hayata geçirmek
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B. Temel Politikalar ve Öncelikler
2019 yılı performans programı hazırlık sürecinde 2019–2023 Dönemi On Birinci Kalkınma
Planı Resmi Gazetede yayımlanmadığı için Onuncu Kalkınma Planı politikaları göz önünde bulundurulmuĢtur.
1.
2.2
2.2.9
2.2.9.1


2014–2018 Dönemi Onuncu Kalkınma Planı
Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme
Yatırım Politikaları
Kamu Yatırımları
Toplam kamu yatırımları içerisinde özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına odaklanılacaktır.
 Kamu yatırımlarında, KÖĠ modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaĢtırma ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir.
 Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresinde sağlanan iyileĢme, bu sürenin halen
nispi olarak yüksek olduğu sektörlere odaklanılarak sürdürülecektir.
 Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, bakım-onarım ve
rehabilitasyon harcamalarına ağırlık verilecektir.
 Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci
güçlendirilecek, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluĢlarının kapasiteleri geliĢtirilecektir.
2.2.15 Tarım ve Gıda
 Tarım ve iĢlenmiĢ tarım ürünlerinde güvenilirliğin denetimi etkinleĢtirilecek, risk değerlendirmesine dayalı akredite bir kontrol ve denetim sistemi oluĢturulacaktır. Genetiği değiĢtirilmiĢ organizma içerenler baĢta olmak üzere ileri teknoloji kullanılarak üretilmiĢ ürünlere yönelik biyogüvenlik kriterleri etkin olarak uygulanacaktır.
2.2.21 İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri
 Yapı denetim sistemine yönelik mevzuat, sistem ve uygulamalar gözden geçirilerek iyileĢtirilecektir.
2.3
Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre
2.3.4 Kentsel Altyapı
 Katı atık yönetimi etkinleĢtirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıĢtırma, toplama, taĢıma, geri
kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliĢtirilecek; bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin geliĢtirilmesine öncelik verilecektir. Geri dönüĢtürülen malzemelerin üretimde kullanılması özendirilecektir.
 Kentsel altyapı sistemlerinin oluĢturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaĢ memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin kullanımına önem
verilecektir.
2.3.5 Mahalli İdareler
 Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, Ģeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamıĢ bir yapıya kavuĢturulması temel amaçtır.
 Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaĢlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en
üst düzeye çıkarmaktır.
 BaĢta yeni kurulan büyükĢehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalıĢan personelin
uzmanlaĢma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır.
 Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde
stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım
mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.
 Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taĢınmazların değer artıĢlarını da kapsayacak Ģekilde
artırılacaktır.
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2.3.6


Kırsal Kalkınma
Ekonomik ve sosyal geliĢme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması,
bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak Ģekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır.

2.
1
1.1
1.1.1


2014–2023 Dönemi Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı
Eskişehir Odunpazarı-Tepebaşı Alt Bölgesi
Ekonomik Gelişme
Sanayi altyapısının geliştirilmesi ve ürün katma değerinin artırılması
Uluslararası fuar alanı yapılması amacıyla arazi tahsisi ve altyapı konusunda EskiĢehir Sanayi Odası, EskiĢehir Ticaret Odası ve ilgili belediyeler ile ortak çalıĢma yürütülmesi
Turizmde altyapının geliştirilmesi ve kurumsallaşmanın artırılması
Kurumlar arası iĢbirliğinin sağlandığı Termal ve Sağlık Turizmi Tanıtma Birliği kurulması,
uluslararası örgütlere üyeliğinin gerçekleĢtirilmesi
GeliĢmekte olan kongre turizmi altyapısına uygun tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmesi
Kırsal bölgelerdeki turizm türlerine uygun konaklama ve hizmet altyapısının geliĢtirilmesi
Kızılinler Termal Turizm Merkezi‟nde konaklama ve hizmet altyapısı yatırımlarının artırılması
Odunpazarı kentsel sit alanı ve Odunpazarı evlerinin kültür turizmi ve geliĢmekte olan film ve
medya sektörü açısından tanıtımının artırılması
Tarımsal üretimde verimliliğin artırılması
Organik tarım konusunda köylülerin bilinçlendirilmesi ve ürünlerin satıĢının yapılabileceği
köy pazarlarının açılması
Tohumculuk faaliyetinin (patates, buğday, çim tohumculuğu) geliĢmesi amacıyla Ar-Ge desteklerine ulaĢımın artırılması
Sosyal Gelişme
Sosyal eşitsizliklerin giderilmesine yönelik altyapının geliştirilmesi
Mesleki yaygın eğitim altyapısının geliĢtirilmesi ve katılımın teĢvik edilmesi
Dezavantajlı kesimlere (engelliler, göçle gelenler, madde bağımlıları, yaĢlılar, sosyal güvencesi olmayanlar, sığınmacılar, sokakta çalıĢan çocuklar) yönelik hayat boyu öğrenme ve rehabilitasyon programlarının geliĢtirilmesi
Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal hizmet altyapısının güçlendirilmesi
GeliĢmiĢ olan kültür sanat faaliyetlerinin tabana yayılması ve niteliğinin artırılması
Çevre ve Mekânsal Gelişme
Çevre ve mekânsal altyapının geliştirilmesi
Afet riski olan alanlarda kentsel dönüĢümün ortaya çıkardığı mülkiyet sorununu çözmek amacıyla konut sahipleri ve kurumları hedef alan bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi
Afet riski altındaki alanlarda yapı envanteri çıkarılması ve zemin etüdü çalıĢmalarının yenilenmesi
Bölgedeki ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi
Mekânsal eriĢilebilirliğin iyileĢtirilmesi amacıyla yayalaĢtırma, bisiklet yolu ve kentsel merkez
çevresinde otopark altyapısının geliĢtirilmesi

1.1.2





1.1.3


1.2
1.2.1




1.3
1.3.1


1.3.2


3. 2015–2019 Dönemi Odunpazarı Belediyesi Stratejik Planı
Odunpazarı Belediyesi 2015–2019 Dönemi Stratejik Planında yer alan temel ilke ve politikaları;








Sürdürülebilir kalkınma
Kontrol denetim
Katılım,
Kentli hakları
Korunma-koruma
Sonuç: kalite
Olarak belirlenmiĢtir.
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A. Mali Bilgiler
1. Bütçe Uygulama Sonuçları
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Tablo 8 - Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
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Tablo 9 - Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
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Tablo 10 - Giderlerin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu
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Tablo 11 - Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
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Tablo 12 - Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
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Tablo 13 - Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
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Tablo 14 - Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması

Tablo 15 - Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması
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Tablo 16 - Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
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Tablo 17 - Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu
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2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
2019 yılında gerekli görülen durumlarda yasal mevzuatlar çerçevesinde ödenek aktarmaları
gerçekleĢtirilmiĢtir.
2019 yılı idare bütçesinden;
 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu‟nun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendi ile 27/05/2016 tarihli ve 29724 (mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36‟ncı maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak belediye meclis kararıyla 2 adet ve toplam 9.150.000,00 TL tutarında,
 5393 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak belediye encümen kararıyla 14 adet ve toplam 25.685.000,00 TL tutarında,
 5393 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi ile Mahalli Ġdareler Bütçe
ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak üst yönetici oluruyla 36 adet ve toplam 8.254.000,00 TL tutarında,
Ödenek aktarmaları gerçekleĢtirilmiĢtir.
2019 yılı performans programında gelir bütçesinin gerçekleĢme oranı 90 % olarak belirlenmiĢ
ancak yılsonu gerçekleĢme oranı 79,45 % oranında kalmıĢtır. Gelir bütçesi gerçekleĢme oranı hedefinde meydana gelen sapmanın ekonomik koĢulların tahsilât oranını düĢürmesiyle meydana geldiği değerlendirilmektedir.
2019 yılı gider bütçesi baĢlangıç ödenekleri ile yılsonu gerçekleĢme tutarı arasında yaklaĢık 56
milyon TL (18 %) sapma olduğu görülmektedir. 2019 yılı yatırım programında bulunan projelerin
ekonomik koĢullar sebebiyle ertelenmesi ve harcama kalemlerinde uygulanan tasarruf tedbirleri nedeniyle yılsonu gerçekleĢme tutarı ile baĢlangıç ödenekleri arasında sapmalar meydana geldiği değerlendirilmektedir.
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Tablo 18 - Bilanço
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Tablo 19 - Faaliyet Sonuçları Tablosu
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3. Mali Denetim Sonuçları
03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 55 inci maddesinde; belediyelerin iç
ve dıĢ denetim hükümlerine tabi olduğu ifade edilmektedir. Yapılan denetimler; hukuka uygunluk,
mali ve performans denetimlerini kapsamaktadır.
Ġç ve dıĢ denetim; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen hükümler çerçevesinde SayıĢtay BaĢkanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı ve Odunpazarı Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu tarafından gerçekleĢtirilmektedir.
SayıĢtay BaĢkanlığı ve Odunpazarı Belediye Meclisi Denetim Komisyonunun 2019 yılına ait
denetim iĢlemleri faaliyet raporunun tanzim edildiği aĢamada tamamlanmamıĢ ve raporları oluĢturulmamıĢtır.

B. Performans Bilgileri
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri
Özel Kalem Müdürlüğü
2019 yılında Özel Kalem Müdürlüğünce Belediye BaĢkanının belirlediği esaslar ile BaĢkanlık
Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda aĢağıda belirtilen faaliyetler icra edilmiĢtir.
 BaĢkanlık Makamınca randevulu ve randevusuz olmak üzere 6.753 vatandaĢımız ile görüĢme
yapılmıĢ,
 Zonguldak‟ın Saltukova ve Bakacakkadı ile Romanya Drobeta-Turnu Severin kardeĢ belediyelerimiz arasına katılmıĢ,
 1.043 seminer, toplantı, açılıĢ, etkinlik, düğün, cenaze vb. programlara katılım sağlanmıĢ,
 Ġlçemizdeki mahalle muhtarlarının katılımıyla 11 koordinasyon toplantısı yapılmıĢ, 37 ziyaret
gerçekleĢtirilmiĢ,
 Basın mensuplarına belediyemiz hizmetlerinin tanıtım ve duyurulması maksadıyla basın açıklamaları yapılmıĢ, TV programına katılım sağlanmıĢ ve çeĢitli röportajlar verilmiĢ,
 Odunpazarı Kent Konseyi ile koordinasyon ve iĢ birliği toplantıları düzenlenmiĢ, 24 etkinliğine iĢtirak edilmiĢ,
 Ġlimizde faaliyet gösteren 258 oda, dernek ve STK kuruluĢu BaĢkanlık Makamına ziyarette bulunmuĢ ve çeĢitli görüĢmeler yapılmıĢtır.
Yukarıda verilen bilgiler aĢağıda detaylandırılmıĢtır;
BaĢkanlık Makamınca 2019 yılında; 4.980 randevulu, 1.773 randevusuz olmak üzere kiĢiler ve
heyetlerle görüĢmeler yapılmıĢtır.
Belediye BaĢkanının 2019 yılında katıldığı canlı yayın TV programları, basın toplantıları ve
röportajları;
 31.01.2019 / 20.00: Es TV “EskiĢehir Nabzı” programı canlı yayını
 12.02.2019 / 21.30: Kanal 26 “26. Gün” programı canlı yayını
 20.02.2019 / 15.30: Haberci 26 internet gazetesi canlı yayın programı
 21.02.2019 / 10.00: Es FM canlı yayın programı
 22.02.2019 / 11.00: Esgündem 26 canlı yayın programı
 05.03.2019 / 16.00: Kanal 26 TV programı
 11.03.2019 / 20.30: Es TV canlı yayın programı
 19.03.2019 / 21.00: Es TV canlı yayın programı
 27.03.2019 / 15.00: Es TV canlı yayın programı
 28.03.2019 / 15.00: EskiĢehir.Net canlı yayın
 29.03.2019 / 14.30: Kanal 26 canlı yayın programı
 29.03.2019 / 16.00: Es TV canlı yayın programı
 09.04.2019 / 20.00: Es TV canlı yayın programı
 10.05.2019 / 15.00: Kanal 26 “26. Gün” programı canlı yayını
 04.07.2019 / 15.00: Kanal 26 “26. Gün” programı canlı yayını
 03.10.2019 / 20.00: Es TV canlı yayın
 26.11.2019 / 20.00: Es TV canlı yayın
 05.12.2019 / 15.00: Kanal 26 canlı yayın
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08.01.2019 / 10.00: Es TV röportaj
26.02.2019 / 15.00: Esolay.com Tarkan röportaj
07.03.2019 / 16.00: Birgün Gazetesi röportaj
30.04.2019 / 09.00: Gazeteci Cihan Yıldırım röportaj
26.06.2019 / 11.00: Gazeteci Cihan Yıldırım röportaj
19.07.2019 / 11.00: Birgün Gazetesi röportaj
02.09.2019 / 11.30: Hilal Köse ile röportaj
29.11.2019 / 10.00: Four Four Two Futbol Dergisi ile Röportaj / Can Elmas
06.12.2019: 100 gün toplantısı ve temizlik iĢleri müdürlüğüne ait çöp kamyonları teslim töreni
23.02.2019 proje lansman toplantısı
20–21.06.2019 Stratejik plan toplantısı

VatandaĢ karĢılama birimimiz Halk Masasınca 2019 yılında 6.879 vatandaĢ baĢvurusu alınmıĢ,
alınan baĢvurular ilgili müdürlüklerimize bildirilerek iĢ programlarına alınması sağlanmıĢtır.

Tablo 20 - Halk Masası Başvuru Bilgileri

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Müdürlüğümüz bünyesinde genel olarak ilgili mevzuatlar doğrultusunda Ġnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü kalemi, bordro ve Ģirket personel servisi olarak hizmetlerini yürütmektedir.
 Müdürlük Kalemi: Tüm personelin gelen giden evraklarının takibi ve müdürlüğe ait evrakların takibi yapılmaktadır.
 Bordro Servisi: Belediyemiz teĢkilatında çalıĢmakta olan memur, sözleĢmeli personel ve iĢçi
personelin maaĢ bordroları, iĢçi personelin ikramiye ve sosyal ödemeleri ile tazminatlara ait
bordroların hazırlanması ile Ģirket personelinin tazminat ödeme evraklarının hazırlanması iĢlemleri yürütülmektedir.
 Memur Bilgi Sistemi, Özlük Dosyaları: 657 sayılı Kanunun 6111 sayılı Kanunla değiĢtirilen
109 uncu maddesi gereğince Memur Özlük Dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ait iĢlemler yeniden düzenlenerek uygulanmaktadır.
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Eğitim Faaliyetleri: 2019 yılı içerisinde tüm birimlere;
o Ġhale kanunu, taĢınmaz kayıt ve kontrolü ile gerçekleĢtirme görevlileri görev ve sorumlulukları eğitimi
o ġoför personellerine yönelik trafik eğitimi
o ĠĢ makinesi sürücülerine araç bakım onarım ve vatandaĢlarla diyalog eğitimi
o Kamuda etik kültürünü geliĢtirme eğitimi
o 6331 sayılı Temel ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
o 6698 sayılı KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu eğitimi

Müdürlüğümüzce 2019 yılı içerisinde performans hedefimiz olan 6 adet hizmet içi eğitimi yukarıda yazılı konular hakkında 6 adet eğitim düzenlenerek verilmiĢtir.
Belediyemiz ile Türkiye ĠĢ Kurumu EskiĢehir Ġl Müdürlüğü arasında yapılan sözleĢme gereğince, belediyemiz Fen ĠĢleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü’nde 65 iĢçi Toplum Yararına ÇalıĢma Programı kapsamında 6 ay süre ile çalıĢtırılmıĢ olup, çalıĢanların tüm giderleri Türkiye ĠĢ Kurumu EskiĢehir Ġl Müdürlüğünce ödenmek suretiyle istihdam edilerek söz konusu proje 25/11/2019 tarihinde tamamlanmıĢtır.

Giden evrak Faaliyetleri: Müdürlüğümüzce 2019 yılında (1.872) adet giden evrak kaydı yapmıĢtır.
6111 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 64’üncü maddesi gereğince
2019 yılı içerisinde personellerin terfi iĢlemleri yapılmıĢtır.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
2019 yılında Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü tarafından sunulan hizmetler;
 Haber hazırlanması ve dağıtılması
 Grafik tasarımı ve kurumsal internet sitesinin düzenlenmesi
 Sosyal medya iĢ ve iĢlemlerinin takip edilmesi
 Halkla iliĢkilerin geliĢtirilmesi
2019 yılı içinde; çeĢitli iletiĢim kanallarında belediyenin hizmetleri ile ilgili 77.063 adet haber
ve duyuru yayınlanmıĢtır.
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Bilgi İşlem Müdürlüğü
Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü teĢkilat yapısı;
 Yazılım GeliĢtirme ve Destek Birimi
 Teknik Destek Birimi
 Ağ Yönetimi Birimi
 Coğrafi Bilgi Sistemi Birimi
 Ġdari ve Mali ĠĢler Birimi
Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından 2019 yılında teknik destek çalışmaları kapsamında
gerçekleştirilen faaliyet ve projeler;
Odunpazarı Belediyesine ait hizmet binalarında ağ, bilgisayar, ses iletiĢimi, internet bağlantı
ve çevre birimleri anlamında birimlerimize iletiĢim, biliĢim altyapısı ve desteği sunulmuĢtur.
Ġhtiyaç belirtilen hizmet birimlerine bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri, sarf malzemesi,
santral ve alt yapı desteği sağlandı. Sarf malzemesi ile ilgili tasarruf sağlayacak cihaz değiĢimleri yapıldı. Sarf malzemesi temini ve gerekli yerlerde değiĢimi sağlandı. Sarf malzemesi olarak toner ve
kartuĢ alımı için ihale usulü alım yapıldı. Yıl içinde toplamda 377 adet toner değiĢimi yapıldı. Verimi
düĢtüğü için değiĢtirilen veya ilk defa kurulumu yapılan bilgisayar sayısı 228 adettir.
Yönetim, bakım ve sarf malzemesi olarak tasarruf sağlayan kat yazıcılarının yıllık bakım sözleĢmesi yapıldı.
Belediyemizde mevcut donanımların bakım ve onarımı Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü tarafından veya
müdürlüğümüz kontrolünde dıĢ destek yoluyla gerçekleĢtirilmektedir. Tamiri mümkün olmayan malzemelerin yetkili firmalara sevki ve takibi gerçekleĢtirilmiĢtir.
Yine yatırım programımızda yer alan network kapasite artırımı projesi kapsamında yeni açılan
hizmet birimlerini ağa dâhil etme, hizmet binaları arasında biliĢim alt yapısı taĢınması ve mevcutta
bulunan hizmet binalarımızda geniĢleme amaçlı altyapı iĢlemleri yapıldı. BaĢta merkez binamız olmak
üzere OMEK, Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü hizmet binası gibi mevcut binalarımızda da altyapı düzenleme çalıĢmaları yapıldı.
Yeni açılan, bilgi teknolojileri alt yapı ve iletiĢim gereksinimlerini karĢıladığımız hizmet binalarımızın listesi ve yapılan iĢlere iliĢkin fotoğraflardan bazıları aĢağıdadır:

Orhangazi Halk Merkezi
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Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi

Ataol Behramoğlu Kitaplığı

Amigo Orhan Halk Merkezi





Erdal Ġnönü Halk Merkezi
Sevinç Mahallesi Ġrtibat Bürosu
Akkaya Mahallesi Ġrtibat Bürosu
KurtuluĢ Mahallesi KreĢ Binası
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Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü olarak, hizmet verir hale getirilmiĢ binalarımızdaki personelimizin çalıĢmalarında kullanacakları biliĢim malzemelerine dair yeni tahsis ettiğimiz cihazlara iliĢkin rakamlarımız aĢağıdaki tabloda yer almaktadır.
Hizmet Noktaları Teknolojik Kaynak Listesi
Sıra

Hizmet Binası
Adı
Orhangazi Halk
Merkezi
Adalar Gençlik
Merkezi
Ataol Behramoğlu
Kitaplığı
Amigo Orhan
Halk Merkezi
Erdal Ġnönü
Halk Merkezi
Sevinç Mah.
Ġrtibat Bürosu
Akkaya Mah.
Ġrtibat Bürosu
KurtuluĢ Mah.
KreĢ Binası

1
2
3
4
5
6
7
8

Masaüstü
Bilgisayar

Dizüstü
Bilgisayar

Yazıcı

Projeks.
Cihazı

Projeks.
Perdesi

İnternet
Altyapısı

Telefon
Altyapısı

9

-

1

1

1

X

X

15

-

1

4

4

X

X

3

1

-

1

1

X

X

7

-

1

2

2

X

X

3

-

1

1

1

X

X

-

-

-

-

-

X

X

1

-

-

-

-

X

X

1

-

1

-

-

X

X

Tablo 21 - Hizmet Noktaları Teknolojik Kaynak Listesi

Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından 2019 yılında bilişim güvenliği çalışmaları kapsamında
gerçekleştirilen faaliyet ve projeler;
Kurum iĢ ve iĢlemlerinde kullanılan biliĢim cihazları üzerindeki verilerin güvenliği ile ilgili
olarak yapılan iĢlemler ise aĢağıdadır:
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Bilgisayarlara lisanslı anti virüs yazılımı kurulum ve takibi yapıldı.
Ġnternet çıkıĢlarımız için gerekli olan konumlarda güvenlik duvarı kurulumu, değiĢimi ve yenilemesi yapıldı.
Belediye sistemlerinde kullanılan güvenlik duvarlarının düzenli olarak güvenlik kontrolleri
yapıldı, tespit edilen zafiyetler iyileĢtirildi.
Ağ güvenliği izlemesi düzenli yapıldı. Virüs, spy, trojan özelliği gösteren makineler tespit edilip, incelenmesi için teknik servise yönlendirildi.
Kablosuz cihazların güncellemeleri düzenli olarak yapıldı.
Sunucuların güncellemeleri ve zafiyet incelemeleri düzenli olarak yapıldı.
Belediye sistemlerinde kullanılan yazılımların veri tabanı ve uygulamalarının yedekleme iĢlemlerinin yapılabilmesi için bakım ve iyileĢtirmelere devam edildi. Yeni oluĢturulan yazılımlar, yedekleme süreçlerine dâhil edildi. Sunucularda yedeklenmiĢ olarak bulunan verilerden
her gün yaklaĢık 35 GB kapasitesindeki verinin, iki farklı yere aktarılması ve depolanması
sağlandı.
Gerekli lisans alımları yapıldı.
5651 sayılı Ġnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla ĠĢlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun‟a uygun internet çıkıĢ hizmetleri sağlandı.
Ağ ve internete eriĢimlerin kayıt altına alındığı web uygulaması üzerinde, güvenlik ve performans iyileĢtirmeleri yapıldı.
Sisteme yeni eklenen telefon santrallerinin kayıtları için yeni servisler yazıldı.
DDOS atak önleme hizmeti alındı.
Saldırı atak tespit ve önleme hizmeti alımı yapıldı.
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●
●
●
●

SSL sertifikası alımı yapıldı.
Ġlk kurulumlarla ilgili gerekli yapılandırmalar yapıldı.
Güncellemelerin takibi ve sistemimize uyarlanması sağlandı.
Web sitesi üzerinde paylaĢılan bilgilerden, KVKK kapsamında sorun oluĢturabilecek paylaĢımlar tespit edilip ilgili müdürlük bilgilendirildi.

Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından 2019 yılında sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında
gerçekleştirilen faaliyet ve projeler;
Birimlerin; merkezi sunuculardaki yazılımlarla, birbirleriyle ve genel internet ortamıyla iletiĢimini sağlayacak telefon, mobil hat, internet ve toplu SMS gönderim hesabı tahsisi ihtiyaç tespitine
göre sağlandı. Mevcut iletiĢim altyapısının yetersiz kaldığı yerlerde iyileĢtirmeler sağlandı. Mobil hat
olarak 63 ses, 36 internet, 24 adet de M2M olmak üzere 123 adet hattımız 2019 yılsonu itibariyle aktif
durumdadır. 45 adet kullanıcı hesabı ile farklı müdürlüklerimiz vatandaĢlarımıza bildirim için SMS
gönderebilmektedir.
@odunpazari.bel.tr uzantılı kurumsal e-posta adresleri; müdürlüklerimizden gelen talepler
doğrultusunda, kullanıcılara ilgili formlar doldurulmak suretiyle tahsis edildi. Var olan hesapların kullanımıyla ilgili eğitim, kurulum ve ayarlar yapıldı. 2019 yılı sonunda toplam 395 adet hesap aktif durumda bulunmaktadır.
www.odunpazari.bel.tr adresinden yayın yapan ve sorumluluğu Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğümüzde olan resmi web sitemizin, konaklama iĢlemine ait iĢ ve iĢlemler yürütüldü.
Müdürlük personelimiz tarafından; program ve sitelerle ilgili olarak gerekli olan kullanıcı hesapları açılması, Ģifre tanımlamaları, yazılımların kullanımlarına dair eğitim ve planlamalar, internet
siteleri, yönlendirmeler, veri depolama hizmetleri ile alakalı olan sunucu yapılandırmaları yapıldı.
112 adet personel için personel kimlik kartı basımı gerçekleĢtirilmiĢtir.
Mevzuat Takip, CAD ve tasarım programları gibi, birimlerimiz tarafından talep edilen ve lisans ücreti karĢılığı satın alınan veya yıllık abonelik usulü çalıĢan yazılımların tedariki ve ilgili kullanıcıların bilgisayarlarına kurulumları gerçekleĢtirildi.
Halk merkezlerimizden faydalanan kursiyerleri bilgilendirme ve belediyenin düzenlemiĢ olduğu etkinliklerin vatandaĢlarımıza bildirilmesi amaçlı gönderilecek toplu kısa mesajlar için, değiĢen
firmanın ara yüzüne göre gerekli hizmetin kullanımına iliĢkin çalıĢmalar yapıldı.
VatandaĢlarımıza ücretsiz internet kullanımı sağladığımız konum sayısı 4’e çıkarıldı. Bu hizmet 5651 sayılı Ġnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla ĠĢlenen
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükmüne uygun olarak kayıt altına alınmaktadır. 2019
yılında bu hizmetimizden 11.571 tekil kullanıcı faydalanarak toplamda 47.003 defa eriĢim sağlamıĢlardır. YaklaĢık 43.285 saat boyunca kullanılan ücretsiz internet hizmeti ile vatandaĢlarımız 494.415
mb yükleme (upload) ve 4.114.899 mb indirme (download) yapmıĢlardır.
VatandaĢımızın hizmetine sunduğumuz bu hizmet ile halkımızın ücretsiz olarak internet ve
üzerinden eriĢilen iletiĢim, haber alma, bilgiye eriĢim gibi ihtiyaçları karĢılanmaya çalıĢıldı. Bu hizmet
ile 2015–2019 Stratejik Planımızdaki “Kaynaklarımızın Etkili Ekonomik ve Verimli Kullanılmasını
Sağlamak” ve “GeliĢim Projeleriyle Kırsal Hayatın YaĢam Kalitesini Yükseltmek” stratejik amaçlarına katkı sağlanmıĢ oldu. Bu hizmet 2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da “Toplumdaki tüm bireyler için sunulan hizmetlere eriĢimi kolaylaĢtıracak fırsat eĢitliğini sağlamak” ve “Dezavantajlı grupların sosyal hayata daha aktif olarak katılımını sağlayacak çalıĢmalar yapmak” stratejik hedeflerimizin gerçekleĢmesine katkıda bulunmuĢtur.
ĠĢ takip yazılımından müdürlüğümüze iletilen 502 adet istek, arıza vb. kayıttan, genel sistem
yapısını bozmayacak 455’i için iĢlem yapıldı. Uygun görülmeyen taleplerin cevapları, açıklamaları ile
kullanıcı personele verildi. Kalan diğer isteklerle ilgili süreçler devam etmektedir.
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İş Takip Sistemi Bilgileri
İş Takip Kategorileri
Belsis Arızası / Ġsteği
Bilgisayar Arızası
Data Kablosu Çekimi
Diğer
Donanım Talebi
Ġdari Faaliyetler
Ġnternet Sorunu
Kablosuz Altyapısının OluĢturulması
Sunucu Kurulumu
ġifre Yenileme
Telefon Arızası
Telefon Kablosu Çekimi
Yazıcı Arızası
Yazılım Kullanıcı Hak / Yetki Talebi
Yazılım Talebi
ArĢiv Ġstekleri
EBYS Ġstekleri
ĠĢ Takip Ġstekleri
Kamera Arızası
Program Talebi
Toner Ġhtiyacı
Program Lisansları

İş Takip Sayısı
104
39
5
127
42
1
12
2
2
3
9
2
32
27
6
10
24
7
2
3
40
3

Tablo 22 - İş Takip Sistemi Bilgileri

Otomasyon yazılımında aktif olarak 349 kullanıcı hesabı açık durumdadır. Otomasyon yazılımı ile alakalı olarak müdürlüklerimizden gelen arıza ve talep bilgilerini firmaya aktardığımız ara yüzde 2019 yılı içerisinde toplam 195 adet kayıt oluĢturulmuĢtur.
Bu kayıtların;
 162 adet çözüme kavuĢturulmuĢ ve tarafımızdan onaylanmıĢtır,
 10 adet tarafımızdan testlerinin yapılmasını müteakip onay beklemektedir,
 23 adet çözümlenme beklemektedir.
E-belediye internet sayfasının desteğini otomasyon yazılım firmamız ile beraber sağlıyoruz.
VatandaĢlarımızın taleplerini iletebileceği, borç sorgulayıp ödemesini kredi kartı ile yapabileceği ebelediye sayfamızı mükelleflerimiz 2019 yılı içerisinde 83.691 kere ziyaret etti. E-belediye sayfamızın
aktif kullanıcı sayısı 13.837’dir. Toplam 33.540 adet tahsilât makbuzunun iĢlemlere yansıdığı ebelediye sayfamızdan yapılan toplam tahsilât tutarı 11.016.699,07 TL’dir. Ġnternet üzerinden vatandaĢımıza sunulan borç ödeme olanağı ile belediyemizin “Kaynaklarımızın elde edilmesi ve kullanılmasında tutumluluk prensibini oluĢturmak” baĢlıklı stratejik hedefine de katkıda bulunulmuĢtur. Ebelediye sayfamızdan sunulan hizmetlerin bazılarına www.turkiye.gov.tr adresinden yayın yapan edevlet portalından da ulaĢılabilmektedir.
Belediyemiz evrak süreçlerinde kullanılan EBYS yazılımına ait yıllık bakım sözleĢmesi yapıldı. Altyapısını sunduğumuz EBYS yazılımı üzerinde müdürlüğümüze ait 2.782, tüm müdürlüklere ait
ise 176.682 adet evrak üretilmiĢtir. EBYS yazılımının belediye birimlerinde kullanımını sağlayarak
tasarruf ettiğimiz kâğıt, toner ve yazıcı amortismanı maliyetleri ile 2015–2019 Stratejik Planımızdaki
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“Kaynaklarımızın Etkili Ekonomik ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak” ve “Sağlıklı ve Çevreci
Odunpazarı OluĢturmak” stratejik amaçlarına katkıda bulunulmuĢ olundu. Belediye olarak 2019 yılında 388 kullanıcı ile EBYS yazılımını kullanarak, 1.388 kg atık miktarının oluĢumunu, 347.005 litre
su kullanımını ve 19.664 kg CO2 üretimini engellemiĢ ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmuĢ
olduk.
EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) süreçlerimizde kullanılmak üzere imza yetkisine
sahip personelimize gerekli olan e-imzalardan, süresi dolanların güncellemesi yapıldı. Gerekli kullanıcılar için de yeni baĢvurular yapılarak, kullanım eğitimiyle beraber tahsisi yapıldı. ġu anda toplam 86
personelimizde e-imza kullanımı vardır.
Harita tabanlı çalıĢması gereken müdürlüklerimizdeki personelimizin ihtiyacına uygun olarak,
harita yazılımının masaüstü ve sunucu tarafı ile ilgili çalıĢmalar yapıldı. Veri giriĢi ve güncellemesini
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğümüzün yaptığı “Ġmar Ön Bilgi Formu” ve müdürlüğümüz çalıĢmaları ile
düzenlenen “Kent Rehber Haritası” ara yüzlerinin 2019 yılı boyunca resmi internet sitemiz olan
www.odunpazari.bel.tr internet adresi üzerinden ulaĢılabilir olması sağlandı. CAD ve GIS sunucu
sistemlerinin güncel halde kalması için yıllık bakım sözleĢmesi 2019 yılı için de devam ettirildi. Harita
sunucusu üzerinden iĢlenebilecek ve ulaĢılabilecek veriler ile ilgili müdürlüklerimiz ve firma teknik
personeli ile toplantılar yapıldı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün sorumluluğunda bulunan parklarımızın, harita üzerinden
ulaĢılabilir, mülkiyet ve imar planı durumlarına göre sorgulanabilir hale gelmesi için parkların haritaya
iĢlenmesine yönelik çalıĢmalar yapıldı. Projenin yürütülmesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne devredilmiĢ durumdadır.
Ağ, santral ve ses kayıt alt yapımızla ilgili yönetim, bakım ve kurulum konularında teknik destek yıllık bakım sözleĢmesi yapıldı. Toplamda 31 adede ulaĢan kurulu telefon santrali ile 2019 yılı
içinde 49.257 adet çağrıya cevap verilmiĢtir. 53.886 adet de dıĢ hat görüĢmesi yapılmıĢtır.
Belediyemizin müdürlüklerinde farklı iĢ ve iĢlemlerde kullanılan modülleri bulunan otomasyon yazılımı ile ilgili yıllık bakım sözleĢmesi yapıldı.
Belediyemiz telsiz haberleĢme sistemlerinin iĢletimi ile ilgili iĢlemler yürütüldü.
Kullanılan yazılımlardaki KPS, TAKPAS vb. sorgulama yetkileri, müdürlük onayları ve kullanıcı personel taahhütnameleri ile tahsis edildi.
Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından 2019 yılında üretilen yazılımlarla ilgili faaliyet ve projeler şu şekildedir;
Arşiv Yönetim Sistemi:
2018 yılında yazılıp kullanıma hazır hale gelmiĢ olan web tabanlı arĢiv yazılımına yeni özellikler katmak için çalıĢmalar halen sürdürülmektedir. 2019 yılında arĢiv sistemine müdürlüklerin isteklerine
göre yeni ana evrak ve alt evrak türleri tanımlanmıĢ ve bu evrak türleri için ara yüzler tasarlanmıĢtır.
ArĢiv sistemine 2019 yılı içerisinde 36.526 evrak kaydedilmiĢ ve kayıtlı 52.344 evrak bilgisi akıllandırılmak suretiyle güncellenmiĢtir.
Kütüphane Otomasyon Yazılımı
Hizmet merkezlerimizde kurulu olan kütüphanelerimizde kullanılmak üzere; 2018 yılında müdürlüğümüz personelinin hazırladığı Kütüphane Otomasyon Sistemi programında revizyonlar yapılmıĢ,
kullanıcı hesapları açılıp kullanım eğitimleri verilmiĢ ve kitapların barkotlu takibi için gerekli barkod
yazıcı ve okuyucu gibi donanımların merkezlerde iĢler hale getirilmesi sağlanmıĢtır.
2019 yılında kütüphane sistemine toplam 16.728 yeni kitap kaydedilmiĢtir. 3.836 kitabın 2019 yılı
içinde ödünç verildiği, yazılımdaki kayıtlarımızda gözükmektedir.
Atölye Otomasyon Sistemi
Halk merkezlerimizde ve gençlik merkezlerimizde açılan atölyelerin, atölyelere katılan kursiyerlerimizin, kurslara katılım durumlarının, kayıtlarının ve derslik müsaitlik durumlarının takibi amaçlı yeni bir
yazılımın analiz ve geliĢtirme süreci baĢlatıldı. Atölye Otomasyon Sistemi adını verdiğimiz yazılımın
2020 yılı içerisinde kullanıma sunulması planlanıyor.
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UlaşımNET
Belediyemize ait araçların; yakıt, yol, konum gibi bilgilerine eriĢim hizmeti sağlayan, araç takip abonelik hizmeti yıllık anlaĢması yenilendi. UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünde programı kullanan personelin taleplerine göre UlaĢımNET ’de revizyonlar yapıldı. UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğümüz, Bilgi ĠĢlem personeli tarafından yazılmıĢ olan UlaĢımNET isimli yazılımın arayüzünden, araçlarımızın bakım
zamanlarını, servis dönemlerini, sigorta ve muayene zamanı ile ilgili bilgileri kayıt ve takip edebilmektedirler. UlaĢımNET yazılımı, belediye araçlarının kullanıldığı her hizmette “Kaynaklarımızın
elde edilmesi ve kullanılmasında tutumluluk prensibini oluĢturmak” ve “Kaynaklarımızın kullanımında sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirmek” baĢlıklı stratejik hedeflerimizin gerçekleĢme oranını
artırmaktadır.
MarketNET
Halk Marketimizde yapılan, bağıĢ, yardım, ihtiyaç sahibi gibi bilgilerin kayıt altına alındığı, barkod
kullanımı destekli MarketNET yazılımı üzerinde kullanıcıların taleplerine göre güncelleĢtirme ve iyileĢtirmeler yapıldı.
TurnikeNET
Fen ĠĢleri Müdürlüğü Ģantiyesinde kullanılan TurnikeNET yazılımının hem donanım hem de yazılım
kısmında güncelleĢtirme ve iyileĢtirmeler yapıldı. TurnikeNET sisteminden veri kabulü için veri transfer hız iyileĢtirmesi kapsamında servis yazıldı.
BiletNET
2015 yılında kodu yazılan ve daha sonra kullanılmasından vazgeçilen, gösterim, bilet rezervasyon ve
satıĢ yazılımı, güncelleĢtirme ve iyileĢtirmeler yapılarak tekrar kullanıma sunuldu. Koltuk yerleĢim
planlarında revizyona gidilen BiletNET yazılımı ile Yunus Emre Kültür Merkezi ve Hasan Polatkan
Kültür Merkezi binalarımızdaki salonlarda yapılacak etkinliklere ait bilet kesimi yapılabilmektedir.
GörÇek
Sahadaki envanterimizi koordinatlı olarak haritaya iĢlemek amacıyla 2018 yılında baĢlattığımız ve
GörÇek adını verdiğimiz uygulama üzerinde aĢağıda yazılı olan geliĢtirmeler yapıldı. GörÇek, müdürlüğümüz üretimi olan diğer yazılımlarımızda tutulan verilerden ve dıĢ destek aldığımız uygulamalardan gelen, konum tabanlı tutulan verilerin yer aldığı bir havuz haline dönüĢtü. AR-GE çalıĢmalarımız
için de bize yol gösteren GörÇek ’in belediye süreçlerinde kullanılması için çalıĢmalarımız devam
ediyor.
GörÇek için 2019 yılında;
 Veri tabanı tasarımı yapıldı.
 Web uygulaması yazıldı.
 Sahadaki mobil cihazlardan uygulama ile gelen coğrafi konumsal iĢaretlemelerin anlamlandırılabilir adreslere dönüĢmesi için servis yazıldı.
 Harita ekranına aktarılması için UlaĢımNET „de takibi yapılan belediyeye ait araçlarımızın
GPS bilgilerinin çekilmesi için ilgili firmanın yazılımına göre servis yazıldı.
 Harita ekranına, çöp araçlarının coğrafi konumlarının aktarılması için çöp arabalarını kiraladığımız firmanın araç takip yazılımından GPS bilgileri çekilmesi için servis yazıldı.
 Sorun Ģikâyet alma modülünden gelen kayıtlara cevap olarak vatandaĢı bilgilendirmek için
gönderilebilecek SMS ve E-postalar için servis yazıldı.
 UlaĢımNET uygulamasından araçlara ait bilgilerin çekilmesi için servis yazıldı.
 Araç takip sistemi modülünden gelen coğrafi konum, hız ve kullanıcı bilgilerinin veri tabanına
aktarılması için servis yazıldı.
 MarketNET uygulamasından faydalanan vatandaĢlarımızın adreslerinin coğrafi konumlarının
otomatik tespiti için servis uygulaması yazıldı.
 MarketNET uygulamasından faydalanan vatandaĢlarımızın harita ekranına aktarılması için
web uygulaması yazıldı.
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Çukur takip sistemi modülünden gelen coğrafi konum ve zemin tespit bilgilerinin veri tabanına
aktarılması için servis yazıldı.
Günlük çöp alımı bilgilerinin haritasının internet üzerinden web sitemizde yayınlanması modülü yazıldı.
Atık yağ toplama konumlarının haritasının internet üzerinden yayınlanması modülü yazıldı.
Giysi kumbaralarının konumlarının haritasının internet üzerinden yayınlanması modülü yazıldı.

GörÇek uygulamasının kullanımına dair verilen eğitimlerde, personelimiz uygulamaya dair
görüĢlerini belirtip, uygulamanın geliĢimine katkıda bulundular.
GörÇek uygulamasının sahada kullanımı ile ilgili, Android iĢletim sistemlerinde kullanılabilir
mobil uygulamanın geliĢtirilmesine devam edildi. Bu mobil uygulama sayesinde müdürlüklerimiz
arazideki envanterlerini iĢleyebilir hale geldi. Bu uygulamanın veri tabanı ile bağlantıları, senkronizasyon ve web servis uygulamaları çalıĢır hale getirildi. Diğer popüler mobil iĢletim sisteminde de
uygulamanın çalıĢır hale gelebilmesi için çalıĢmalara baĢlandı.

Sayısı 12.000’i bulan konumu iĢaretlenmiĢ envanterimiz ile müdürlüklerimiz, bakım, arıza, iĢ atama
gibi konularla ilgili süreçlerinde iyileĢme sağlayacak bir kayıt sistemine kavuĢmuĢ oldu.
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Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından 2019 yılında yapılan eğitim çalışmaları;
Belediyemize ait biliĢim alt yapısının güvenliğini sağlamak için, müdürlük personelimizin sürekli güncellememiz gereken farkındalık ve bilgilenme amaçlı eğitim almaları sağlandı.





Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından belediyeyi temsil amaçlı katılım sağlanan toplantılar;
ESGAZ‟ın ilimizdeki alt yapılar ile ilgili sorumlu kurumları davet ettiği, alt yapı ve kazı izni
ile ruhsat ve konum bilgilerinin koordinasyonunu sağlamak için geliĢtirmeyi düĢündüğü yazılımın paydaĢlara tanıtıldığı toplantıya iĢtirak edildi.

BT Vizyon Anadolu BuluĢmaları kapsamında ilimizde düzenlenen toplantıya katılım sağlandı.
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Türkiye Belediyeler Birliği‟nin düzenlediği Akıllı ġehirler Toplantısı‟na katılım sağlandı.



Ankara Mamak Belediyesine ve otomasyon firmasının Ankara Ģubesine Coğrafi Bilgi Sistemi
kullanımı analizi ile ilgili olarak ziyaretler gerçekleĢtirildi.

Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından 2019 yılında kurum içi süreç planlama toplantıları
gerçekleştirilmiştir.
Müdürlüklerimizin süreçlerine yapabileceğimiz katkıları öğrenmek ve bilgi iĢlem alt yapısını,
kapasitemizi tanıtmak amaçlı toplantılar düzenledik. Müdürlüğümüz ve sorumlu olduğumuz yazılım
ve donanımlarla ilgili talepleri aldığımız bu toplantılarda, süreç analizleri de yaparak belediye iĢ ve
iĢlemlerine yapabileceğimiz katkıları planladık.
Web sitemizin analizi, yapılabilecek iyileĢtirmeler, otomasyon yazılım modüllerinin kullanımları, Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü personelinin ürettiği yazılımların tanıtımı, kullanım oranlarının artırılması
gibi müdürlükler özelinde yapılan görüĢmelerle yol haritamızı da belirledik.
Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından 2019 yılında yürütülen AR-GE çalışmaları;
Araç Takip Sistemi Modülü: Takılı olduğu aracın konum bilgilerini merkez binamızda bulunan ana
bilgisayara kaydeden modül hem donanım hem de yazılım olarak sıfırdan tasarlanarak prototip cihaz
üretildi.
Çukur Takip Sistemi Modülü: Araç Takip Sistemi Modülünün takılı olduğu aracın, geçtiği güzergâh
üzerindeki çukur ve tümsekleri tespit ederek, ilgili birime konum bilgileri ile gönderen donanım ve
yazılım tasarlanarak prototip cihaz imal edildi.
Arıza Takip Sistemi Modülü: Araç Takip Sistemi Modülünün takılı olduğu aracın OBD2 bağlantısı ile
beyinden alınan bilgilerin iĢlenmesi ve konum bilgileri ile birlikte ilgili birime gönderilmesi için araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmaları yapıldı.
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Spor İşleri Müdürlüğü
07.01.2019 Spor ve Dans Merkezi Yeni 1. Dönem Kayıtları (Türk Telekom Ek Hizmet Binası)
Yoğun ilginin olduğu kayıtlarda 1.000’e ulaĢan ön kayıt baĢvurusu alındı. Ocak-Haziran ayları arasında 6 aylık periyotta; pilates, step–aerobik, zumba branĢlarında yaklaĢık 600 bayan kursiyere ve bale ve
Jimnastik branĢlarında da kız ve erkek çocuğumuza alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından dersler
verilmiĢtir.

21.01.2019–31.01.2019 Mini Minikler Futbol Turnuvası (Mehmet Terzi Spor Salonu)
EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi, EskiĢehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASKF) ve Türkiye
Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) iĢbirliği ile mini minikler futsal Ģöleni Mehmet Terzi Spor Salonunda gerçekleĢti. 13 kulübün katıldığı 25 takımdan ve 400 sporcunun mücadele ettiği Ģenlikte
2008, 2009, 2010 ve 2011 doğumlu çocuklarımız boy gösterdi. Öğrencilerinin sömestr tatillerini spor
yaparak en iyi Ģekilde değerlendirmelerine olanak sağlanmıĢtır.
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21.03.2019 Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna yardım
yapıldı.
Odunpazarı Belediyesi, amatör spor kulüplerine destek vermeye devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve spor kulüplerinin isteği doğrultusunda 32 amatör spor kulübüne her sene olduğu gibi bu senede ayni ve nakdi yardımda bulunuldu.

26.04.2019 Step-Aerobik ve Pilates Kursiyerleri Yılsonu Gösterisi (Hasan Polatkan Kültür Merkezi)
GerçekleĢtirilen programda 2018–2019 eğitim döneminde Spor ĠĢleri Müdürlüğü tarafından açılan
dans atölyelerine giden kursiyerler hünerlerini gösterdi. Step-aerobik, pilates, country dance, zumba
gibi birçok dalda eğitim alan kursiyerlerin sergilediği gösteriler, gelen konuklar tarafından tam not
aldı.
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04.05.2019 Bale Öğrencileri Yılsonu Gösterisi (Hasan Polatkan Kültür Merkezi)
Geçtiğimiz yıl baĢlatılan Bale Rüzgârı adlı etkinliğin üçüncüsü gerçekleĢtirdi. Odunpazarı Belediyesi
Spor ĠĢleri Müdürlüğü bünyesinde açılan bale atölyelerinde 3 yıl boyunca eğitim alan öğrenciler performanslarını sergiledi. 3’üncü Bale Rüzgârında öğrenciler bale ve jimnastik gösterileri yaptı.

18.05.2019 3X3 Basketbol Turnuvası (Mehmet Terzi Spor Salonu)
Odunpazarı Belediyesi Spor ĠĢleri Müdürlüğü, 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında 3X3 Salon Basketbol Turnuvası düzenledi. 17 takımın katıldığı turnuva, nefes kesen maçlara ev sahipliği yaptı.
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19.05.2019 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Doğa Yürüyüşü (Kent Ormanı)
Odunpazarı Belediyesi, 100. Yıl etkinlikleri ve Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında “1919‟dan
2019‟a 100 Yılın YürüyüĢü” adlı bir etkinlik düzenledi. Sabahın erken saatlerinde Gökmeydan Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Parkı’nda bir araya gelen EskiĢehirliler, buradan otobüslerle Kent Ormanına geçti. Kent Ormanı’ndan baĢlayan “1919‟dan 2019‟a 100 Yılın YürüyüĢü” ne Odunpazarı Belediye BaĢkanı Av. Kazım Kurt da katıldı.

17.06.2019– 29.08.2019 Yaz Spor Okulları
(Mehmet Terzi Spor Salonu, Hasan Doğan Spor Tesisi)
Odunpazarı Belediyesi Spor ĠĢleri Müdürlüğü çocukların yaz aylarını verimli geçirmesi, tatil yaparken
de kendilerini geliĢtirmesi ve spor yapması için futbol, basketbol, voleybol ve tekvando branĢlarında
alanında uzman antrenörler eĢliğinde eğitimler verildi. Futbola 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
doğumlu çocuklar; basketbola 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 doğumlu çocuklar; voleybola 2007,
2008, 2009, 2010, 2011 doğumlu çocuklar ve tekvando atölyelerinde ise 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 doğumlu çocuklar eğitim aldılar.
Hasan Doğan Spor Tesisi (71 Evler Mah.)
Futbol
: 320 sporcu
Mehmet Terzi Spor Salonu (Ihlamurkent Mah.)
Basketbol
: 74 sporcu
Voleybol
: 75 sporcu
Tekvando
: 77 sporcu
YaĢ gruplarına göre belirlenen haftalık 3 günlük periyotlara ayrılan çalıĢmalar yaz dönemi boyunca eğitim ve öğretim yılı baĢlayana kadar devam etmiĢtir.
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17.06.2019–23.08.2019 Parklarda Spor Organizasyonu (Step-Aerobik)
Yenikent Mahallesi Seramik Park, Gökmeydan Mahallesi Kentpark ve Cumhuriyet Parkı, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Halk Merkezi Parkında hafta içi her gün 10 grupta haftalık 300 kiĢiye stepaerobik etkinliği düzenlenmiĢtir.
20.08.2019 Yaz Spor Okulları Kapanış Programı
Futboldan tekvandoya voleyboldan basketbola kadar birçok branĢta faaliyet gösteren Odunpazarı Belediyesi Yaz Spor Okulları, öğrencilerin yaz tatillerini spor yaparak geçirmesini sağladı. Yüzlerce
öğrencinin eğitim gördüğü yaz okulları düzenlenen törenle sona erdi. Odunpazarı Belediye BaĢkanı
Av. Kazım Kurt, yaz spor okulları kapanıĢ töreninde öğrencilerle bir araya geldi.

03.09.2019–18.092019 I. Geleneksel Kurtuluş Kupası Tenis Şenliği (Yenikent Mah.)
Odunpazarı Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu tarafından ortaklaĢa düzenlenen Geleneksel
KurtuluĢ Kupası Tenis ġenliği baĢladı. Kıyasıya mücadelelerin yaĢandığı tenis Ģenliği 3 Eylül’de baĢlayıp 18 Eylül'de Odunpazarı Belediyesi ġehit Turgay Topsakaloğlu Spor Parkında oynanan final karĢılaĢmaları ile sona erdi.
07.09.2019–08.09.2019 4. Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası (Büyükdere Mah.)
4. Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası 7–8 Eylül 2019 tarihlerinde Türkiye çapında organize edilen
turnuvaya 220 sporcunun katılımıyla Yenikent ġehit Anıl Gül Kapalı Spor Salonunda gerçekleĢtirildi.
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11.09.2019–12.09.2019 3X3 Streetball Basketbol Turnuvası (Gökmeydan Spor Kampüsü)
Spora ve sporcuya her zaman destek veren Odunpazarı Belediyesi, her yıl düzenlediği Sokak Basketbolu Turnuvasına 2019 yılında da devam etti. 3x3 Streetball Basketbol Turnuvası 11–12 Eylül 2019
tarihlerinde Gökmeydan Spor Kampüsünde gerçekleĢtirildi.

02.09.2019–06.09.2019 Spor ve Dans Merkezi Yeni 2. Dönem Kayıtları
(Türk Telekom Ek Hizmet Binası)
Spor ĠĢleri Müdürlüğünün, kadınların kıĢ aylarında hareketsiz kalmaması ve sağlıklı yaĢam için amaçladığı kursları her sene olduğu gibi bu senede yoğun ilgi ile karĢılandı.1.000’e yakın ön kayıt alındı.
23.11.2019 Öğretmenler Günü “Öğretmen Hayatı Değiştirir” Bisiklet Etkinliği
(Odunpazarı Meydanı)
Spor ĠĢleri Müdürlüğü EskiĢehir Bisiklet Dostluğu Grubu ile öğretmenler için bisiklet etkinliği düzenledi. Odunpazarı Meydanı’ndan baĢlayan “Öğretmen Hayatı DeğiĢtirir” bisiklet etkinliğine vatandaĢlar
da yoğun ilgi gösterdi.
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25.12.2019 Spor ve Dans Merkezleri Yılsonu Etkinliği (Hasan Polatkan Kültür Merkezi)
Spor ĠĢleri Müdürlüğüne bağlı spor ve dans atölyeleri tarafından çeĢitli danslar ve eğlenceli müziklerle
dolu bir yıl sonu gösterisi gerçekleĢtirildi. 25 Aralık ÇarĢamba günü Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleĢtirilen yılsonu gösterisinde, Odunpazarı Belediyesi Spor ve Dans Merkezi, Büyükdere
Spor ve Dans Merkezi, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Spor ve Dans Merkezi, Emek Spor ve Dans
Merkezi, Orhangazi Spor ve Dans Merkezi ile Yenikent Tenis ve Yoga Merkezinde dönem boyunca
ders alan atölye katılımcıları sahne aldı. Katılımın ücretsiz olduğu yılsonu gösterisinde zumbadan step
aerobiğe yogadan kovboy danslarına oyun havalarından roman danslarına kadar birçok gösteri yapıldı.
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Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
SOBE birimi faaliyetleri;
 YaĢlı ve engelli bakım hizmeti birimimiz 65 yaĢ üzeri ya da ağır engelli, yardıma muhtaç durumdaki vatandaĢlarımıza ev temizliği, kiĢisel bakım, sağlık kontrolleri gibi hizmetleri belirli
aralıklarla sunmakta olup, uygulamada yaĢ ve gelir kriteri aranmaktadır.
 2019 yılı içerisinde SOBE hizmetinden toplam 2.481 kiĢi yararlandı.

Evde banyo hizmeti faaliyetleri;
 Kendi imkânları ile kiĢisel ihtiyaçlarını karĢılayamayan ve bir baĢka kimsenin yardımına ihtiyaç duyan bakıma muhtaç, hasta, yaĢlı ve engelli kiĢiler faydalanmaktadır.
 2019 yılı içerisinde evde yıkama, kiĢisel bakım hizmetinden toplam 791 kiĢi yararlandı.
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Engelli vatandaşlarımız için yapılan etkinlikler;
 Engelli vatandaĢlarımıza yönelik yapılan çalıĢmada; 133 adet manüel tekerlekli sandalye, 1
adet akülü sandalye ihtiyaç sahiplerine verildi. Ayrıca Belediyemize bağıĢlanan 9 adet hasta
yatağı ihtiyaç sahiplerine ulaĢtırıldı.
 01 Mart 2019 tarihinde “Nadir Görülen Hastalıklar Derneği” ile iĢbirliği yapılarak
Hamamyolu‟nda sergi düzenlendi. Bu hastalardan iki kiĢinin yaptığı konuĢma ile bu tarz hastalıklar konusunda halk bilinçlendirildi.
 15 Mayıs 2019 tarihinde Engelliler Haftasının Ramazan ayına denk gelmesinden dolayı 550
engelli vatandaĢımıza ve ailelerine Emek Ġlk Adım Düğün Salonu‟nda iftar yemeği verildi.
 12 Temmuz 2019 tarihinde SMA derneğinin düzenlediği “BEN SMA” film gösterisine gidildi.
 21 Eylül 2019 tarihinde engelli vatandaĢlarımızın eriĢebilirlik konusunda belediyemizde yaĢadığı problemleri en aza indirgemek, hayatlarını kolaylaĢtırmak, yaĢadıkları problemleri ilk
ağızdan dinlemek ve birimlere ileterek çözüm üretmesini sağlamak amacı ile belediyemiz Halk
Masası iĢbirliği ile Engelsiz ĠletiĢim Masası faaliyete geçirildi.
 27 Eylül 2019 tarihinde engelli vatandaĢlarımızın en büyük sıkıntıları arasında yer alan Ģarj
istasyonlarının bölgemizde de eriĢim konusunda eksik olduğu gözlemlenmiĢtir. Ġhtiyaç duyulan
bölgeler belirlenerek belediyemize ait ilk Ģarj istasyonu engelli bireylerimizin isteği doğrultusunda Hamamyolu‟nda hizmete açılmıĢtır.
 27 Ekim 2019 tarihinde Belediye Tiyatro Müdürlüğümüz ile ortak projemiz olan “SMA'lı Çocuklar ve Aileleri” için motivasyon programı gerçekleĢtirildi.
 08 Kasım 2019 tarihinde LÖSEV haftası dolayısı ile "Maskemi takarım farkındalık yaratırım"
kampanyası adı altında tiyatro oyuncularımız ve müdürlüğümüz çalıĢanları ile maske tasarlandı. Tiyatro oyunu sonunda, yapılan maskeler takılarak lösemili çocuklar konusunda
farkındalık yaratıldı.
 03 Aralık 2019 tarihinde Dünya Engelliler Günü Nedeniyle Vilayet Meydanında çelenk koyma
törenine katılım sağlandı.
 EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesinin Haller Gençlik Merkezinde açtığı zihin engellilerin yaptığı
resim sergisine katılım sağlandı.
 Engellilerin sorunlarını daha yakından dinlemek ve çözüm üretmek amacı ile engelli dernek
baĢkanları ile 2019 yılı boyunca her ayın son cuması dernek toplantıları yapıldı.
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Koca Çınar Yaşam Merkezi faaliyetleri;

2019 yılı boyunca Koca Çınar YaĢam merkezinden toplam 164 kiĢi yararlanmıĢ ve bu kiĢilere
farklı alanlarda 1.972 adet hizmet sunulmuĢtur.

27.06.2019 tarihinden itibaren Koca Çınar YaĢam Merkezinde köy günlüğü gezileri projeleri
baĢlatıldı. Bu proje kapsamında yıl içerisinde Orhangazi, Kalabak, Türkmentokat ve
Karapazar mahalleleri ziyaret edildi.

YaĢam merkezinde 2019 yılı boyunca yaĢlılarımıza Ģiir etkinlikleri, seramik çalıĢmaları, film
saatleri, eliĢi çalıĢmaları, tiyatro, koro çalıĢmaları vb. yapıldı.

26.02.2019 tarihinde Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde Koca Çınar YaĢam Merkezi 2.
yaĢını kutladı. Etkinlikte 25 üyemiz görev aldı. Koca çınarlar tiyatrodan, Ģiire, korodan, enstrüman çalmaya kadar birçok görevi ustalıkla yerine getirdi.

18.03.2019 tarihinde Koca Çınar YaĢam Merkezinde 18 Mart Çanakkale ġehitlerimizi anma
programı yapıldı.

19.03.2019 tarihinde Koca Çınar YaĢam Merkezinde Özel Yumurcak Anaokulu 70 öğrenci ile
yaĢlılar haftasını kutladı.
 15.04.2019 tarihinde Koca Çınar YaĢam Merkezinde sazlar eĢliğinde “Türkü Günü” yapıldı.
 15.05.2019 tarihinde Koca Çınar YaĢam Merkezi yararlanıcıları Ġlk Adım düğün salonunda
düzenlenen iftar programına katıldı.
 20.05.2019 tarihinde Koca Çınar YaĢam Merkezinde “Hacivat ve Karagöz” oyunu oynatıldı.
 31.05.2019 tarihinde Koca Çınar YaĢam Merkezinde bayramlaĢma etkinliği düzenlendi.
 17.06.2019 tarihinde Koca Çınar YaĢam Merkezinde babalar günü etkinliği yapıldı.
 29.08.2019 tarihinde Koca Çınar YaĢam Merkezinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.
 02.09.2019 tarihinde Koca Çınar YaĢam Merkezinde 02 Eylül EskiĢehir‟in kurtuluĢ günü kutlama etkinliği yapıldı.
 12.09.2019 tarihinde Koca Çınar YaĢam Merkezinde Muharrem ayı nedeniyle aĢure günü düzenlendi.
 24.09.2019 tarihinde Koca Çınarlarımız Ataol Behramoğlu Kitaplığına götürüldü.
 26.09.2019 tarihinde Koca Çınarlarımız “Camın Büyüsü” etkinliğine katıldı.
 02.10.2019 tarihinde Koca Çınar YaĢam Merkezinde Belediye BaĢkanımız Av. Kazım Kurt‟un
katılımı ile yaĢlılar günü kutlaması yapıldı.
 Koca Çınar YaĢam Merkezinde Anadolu Üniversitesi PDR öğrencileri tarafından “iletiĢim”,
“çekingenlik”, “Saldırgan ve Atılgan DavranıĢ” konuları ile ilgili seminerler verildi.
 30.10.2019 tarihinde Koca Çınar YaĢam Merkezinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması
yapıldı.
 08.11.2019 tarihinde Koca Çınar YaĢam Merkezinde Belediye BaĢkanı Av. Kazım Kurt‟un katıldığı 10 Kasım Atatürk‟ ü Anma programı gerçekleĢtirildi.
 22.11.2019 tarihinde Koca Çınar YaĢam Merkezinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması
sivil toplum kuruluĢlarından gelen öğretmen Hüseyin Ceyhan baĢkanlığında 6 öğretmenimizin
katılımıyla gerçekleĢtirildi.
 27.11.2019 tarihinde Koca Çınarlar Yunus Emre Kültür Merkezine “Köy Enstitüleri” ile ilgili
sinemaya götürüldü.
 31.12.2019 Koca Çınar YaĢam Merkezinde Belediye BaĢkanı Av. Kazım Kurt eĢliğinde yeni yıl
kutlaması yapıldı. Koca Çınarlar “Cibali Karakolu” tiyatrosunu sergiledi.
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Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve Kreşi

2019 yılı boyunca Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve KreĢ Merkezinden toplam 95 kiĢi yararlanmıĢ ve bu kiĢilere farklı alanlarda 1.134 adet hizmet sunulmuĢtur.

5 ġubat 2019 tarihinde kreĢ öğrencileri “Sakar Su KuĢu” tiyatrosuna götürüldü.

27 Mart 2019 Tiyatro günü kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Odunpazarı meydanında gösteri yapıldı.

18 Mayıs 2019 tarihinde Hasan Polatkan Kültür Merkezinde “Yıl Sonu Gösteri ve Sergi Programı” düzenlendi.

21 Haziran 2019 tarihinde “5. Uluslararası AhĢap Heykel Festivaline” 4 sınıf ile katılım sağlandı.

27 Eylül 2019 tarihinde 26 çocuk ile “Cam Festivali” ziyareti gerçekleĢtirildi.

11 Kasım 2019 tarihinde okulumuzda Odunpazarı Belediye BaĢkanı Av. Kazım Kurt‟un katılımıyla Atatürk‟ü Anma Programı gerçekleĢtirildi.

12 Aralık 2019 tarihinde Hasan Polatkan Kültür Merkezinde sergilenen “Sihirli Yolculuk” tiyatro gösterimine toplam 31 öğrenciyle katılım sağlandı.

Engelliler Haftası nedeniyle “Yeni Ekin Rehabilitasyon Merkezine” toplam 22 öğrenciyle ziyarete gidildi.

13 Aralık 2019 tarihinde “TÜYAP Kitap Fuarına” gezi düzenlendi.

17 Aralık 2019 tarihinde Hasan Polatkan Kültür Merkezinde Psikolog Müslüm Uçurum tarafından kreĢ velilerine “Aile eğitimi” programı düzenlendi.

27 Aralık 2019 tarihinde Belediye BaĢkanımız Av. Kazım Kurt‟un katılımıyla Yeni Yıl Partisi
gerçekleĢtirildi.

Emek Oyuncak Kütüphanesi faaliyetleri

2019 yılında Emek oyuncak kütüphanesinden toplam 2.191 öğrenci yararlandı.

24 Ocak 2019 tarihinde EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesinin düzenlediği “Cinsel Ġstismarla
BaĢa Çıkma” konulu oyun atölyesine katılım sağlandı.

11 Mayıs 2019 tarihinde Hasan Polatkan Kültür Merkezinde Yıl Sonu ve Sergi Programı düzenlendi.

31 Temmuz 2019 tarihinde toplam 170 öğrenci ve ailesi ile Regülâtör piknik alanında piknik
yapıldı.

02 Ekim 2019 Su Altı Dünyası ve Hayvanat Bahçesi gezisine 64 çocuk ve 58 anne ile katılım
sağlandı.

25 Aralık 2019 tarihinde 100 çocuk ve 100 anne ile YılbaĢı Partisi gerçekleĢtirildi.
Zeytindalı Çocuk Merkezi faaliyetleri

2019 yılı boyunca Zeytindalı Çocuk Merkezinden toplam 109 kiĢi yararlanmıĢ ve bu kiĢilere
farklı alanlarda 1.317 adet hizmet sunulmuĢtur.

“Bir Sirk Hikâyesi” adlı tiyatro oyununa katılım sağlandı.

15 Mayıs 2019 tarihinde YeĢil Efendi Konağına gezi düzenlendi.

29 Haziran 2019 tarihinde AhĢap Eserler Müzesine gezi düzenlendi.
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23 Ağustos 2019 tarihinde Kent ormanında doğa yürüyüĢü gerçekleĢtirildi.
04 Eylül 2019 Balmumu müzesine gezi yapıldı.
06 Eylül 2019 Sazova Parkına gezi düzenlendi.
26 Eylül 2019 tarihinde “Turunç‟un Bahçesi” müzikli kukla gösterimine katılım sağlandı.
12 Kasım 2019 tarihinde Hasan Polatkan Kültür Merkezinde sergilenen “Sihirli Yolculuk” tiyatro gösterisine katılım sağlandı.
30 Aralık 2019 tarihinde Belediye BaĢkanımız Av. Kazım Kurt‟un katılımıyla Yeni Yıl Partisi
gerçekleĢtirildi.

Nartanem Oyunevi faaliyetleri;

2019 yılında toplam 1.210 öğrenci faydalanmıĢtır.
Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi;

KurtuluĢ Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve kreĢi 31 Ekim 2019 tarihinde faaliyete baĢlamıĢtır.
Toplam 24 öğrenci ile devam etmektedir.

11 Kasım 2019 tarihinde Belediye BaĢkanımız Av. Kazım Kurt‟un Katılımıyla Atatürk‟ün ölüm
yıldönümü anma programı yapıldı.

12 Kasım 2019 tarihinde “Sihirli Yolculuk” Adlı çocuk tiyatrosuna katılım sağlandı.

03 Aralık 2019 tarihinde Dünya Engelliler haftası nedeniyle Özel Ekin BaĢak Rehabilitasyon
Merkezine gezi düzenlendi.

13 Aralık 2019 tarihinde TÜYAP kitap fuarına gezi düzenlendi.

Orhangazi Çocuk Oyun Atölyesi faaliyetleri;

Orhangazi Çocuk Oyun Atölyesi 25 Ekim 2019 tarihinde faaliyete baĢladı.

13 Aralık 2019 tarihinde toplam 64 öğrenci ile Yerli Malı Etkinliği gerçekleĢtirildi.
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Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi faaliyetleri;
 2019 yılı boyunca Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezinden 30 engelli çocuk yararlandı. Merkezde seramik, dans, el sanatları, ritm kursları verildi.

Hoş Geldin Bebek Projesi
 2019 yılında toplam 208 adet HoĢ Geldin Bebek paketi dağıtımı yapıldı.
 2019 yılı boyunca belli periyotlarla ve Belediye BaĢkanı Av. Kazım Kurt‟un katılımı ile ev ziyaretleri gerçekleĢtirildi.

Psikolojik danışmanlık faaliyetleri;
 Emek Gençlik Merkezinde 52 gence “Sınav Kaygısı” semineri verildi.
 22 Mayıs 2019 tarihinde Koca Çınar YaĢam Merkezinde psikolog tarafından “ĠletiĢim” konulu seminer yapıldı.
 2019 yılı boyunca 846 kiĢiyle psikoterapi, psiko-eğitim, psikodrama yapıldı.
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Kadın, çocuk ve engellilere yönelik yapılan diğer çalışmalar;
 8 Mart 2019 tarihinde Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısı ile Emek Ġlk Adım düğün salonunda 6 ve 8 Mart tarihlerinde toplam 3.000 kadına yemekli eğlence düzenlendi.
 5 Mart 2019 tarihinde Emek Oyuncak Kütüphanesinden 180 çocuğa Ġlk Adım Düğün Salonunda Kent Konseyi Eğitim ve öğretimi Destekleme Derneği ile oyuncak dağıtımı yapıldı.
 25 Kasım 2019 tarihinde “Kadına ġiddetle Mücadele” günü kapsamında Hamamyolu‟nda EskiĢehir‟de öldürülen kadınlar canlandırılarak kadın cinayetleri ile ilgili farkındalık yaratıldı.
Odunpazarı tiyatro oyuncuları tarafından yapılan canlandırmada öldürülen kadınların hikâyelerinden kesitler verilerek tiyatral bir gösteri de yapıldı.
 03 Aralık 2019 tarihinde Dünya Engelliler Gününün aylık meclis toplantısına denk gelmesi
dolayısı ile mecliste farkındalık etkinliği düzenlendi. Braille alfabesi ile “ġimdi beni anlıyor
musun?” yazısı yazılarak meclis üyelerinin masasına bırakıldı. Belediye BaĢkanı Av. Kazım
Kurt eĢliğinde gözler kapatılarak bu yazıda ne yazıldığının anlatılması istendi. Görme engellilerin ve diğer engellilerin yaĢadığı problemlere vurgu yapılarak farkındalık yaratıldı.
 Anadolu Üniversitesi PDR öğrencileri Emek Oyuncak Kütüphanesinde öğrencilerimiz ile
drama çalıĢmaları ve ailelerle; “kardeĢ kıskançlığı”, “ailede çocuklarla iletiĢim”, “çocuklarda öfke kontrolü” ve “çocuklara cinsel eğitim nasıl verilmeli?” konularında seminer verildi.

Kadın Sağlığı Eğitimleri

Kısaca KSEP diyeceğimiz eğitimimiz, tümü katılımcı bir yöntemle yürütülen 13 haftalık kapalı
grup çalıĢması Ģeklinde düzenlenmekte olup, kapalı gruplar Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün duyuruları sonunda gönüllü katılımcılara açtığımız kayıtlar ile oluĢmaktadır. Her
hafta 90 dakikalık modüller kadınlarla paylaĢılmaktadır.

2019 yılında 5 grup açılmıĢ olup, 86 kadına eğitim verildi.
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Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (DSÖ) faaliyetleri;
 Türkiye Sağlıklı kentler Birliği üyesi olarak Odunpazarı Kent Profili için çalıĢmalara baĢlandı. Ġlgili belediye baĢkan yardımcısı baĢkanlığında toplantılar yapılarak çalıĢmalarımız hızlandırılmıĢtır. EskiĢehir Ġl Sağlık Müdürlüğü, Aile ÇalıĢma ve Sosyal Hizmetler EskiĢehir Ġl
Müdürlüğü, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği BaĢkanlığı, sanayi odaları ve belediyemizin müdürlükleri ile gerekli bilgi akıĢı sağlanmıĢtır.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından katılım sağlanan toplantı ve eğitimler;
 16–17 Ocak 2019 tarihlerinde TAVP vakfının hazırladığı “Yerelde Cinsiyet EĢitliği”
çalıĢtayına katılım sağlandı.
 17 Haziran 2019 tarihinde Türkiye Aile Sağlığı ve planlaması vakfı (TAVP) çalıĢtayı “Kırsal
Alanda Kadının Emeği” konulu toplantısına katılım sağlandı.
 22–23 Ekim 2019 tarihlerinde EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesinin hazırladığı “EĢitlik Birimi”
çalıĢtayına katılım sağlandı.
 28–29 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara'da BirleĢmiĢ Milletler Kadının Güçlenmesi ve Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Birimi (UN WOMEN) olarak belediyelere yönelik “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Eğitimi” ne katılım sağlandı.
 Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) “Toplum Temelli Yerel KuruluĢların Katılım ve
Savunuculuk Kapasitelerini Güçlendirme Projesi” eğitim programına katılım sağlandı.
Etüd Proje Müdürlüğü
Etüd Proje Müdürlüğü tarafından 2019 yılı içerisinde hazırlanan Ģehir planlama çalıĢmaları,
hibe projeleri ile sosyal ve kültürel içerikli projeler aĢağıdaki gibidir.
Planlama Bürosu faaliyetleri;
 17 adet plan değiĢikliği baĢvurusu kabul edilerek, belediye meclisinde görüĢülmek üzere hazırlanmıĢtır.
 24 adet plan değiĢikliği dosyası belediye meclisimizce görüĢülerek EskiĢehir BüyükĢehir Belediye Meclisince veya Koruma Bölge Kurulunca onaylanmıĢtır.
 2 adet plan değiĢikliği dosyası Belediye Meclisimizce kabul edilmiĢ, BüyükĢehir Belediye Meclisince reddedilmiĢtir.
 2 adet plan değiĢikliği dosyası onaylanmak üzere EskiĢehir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına
gönderilmiĢtir.
 Onaylanan plan tadilatları 30 gün ilan edilmek üzere Zabıta Müdürlüğüne, Basın Yayın ve
Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğüne; bilgi için de Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğüne, Ġller Bankası
A.ġ. Genel Müdürlüğüne, ilgili vatandaĢa ve ilgili muhtarlığa gönderilmiĢtir.
 Belediye meclisi toplantısı öncesinde meclis gündem maddelerine iliĢkin meclis sunumları hazırlanmıĢtır.
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Resen onaylanarak iĢlemleri tamamlanan plan değiĢikliği veya ilave imar planları, planların
güncel tutulması amacıyla sisteme iĢlenmiĢtir.
Ġmar planlarının “Kent Rehberi” üzerinde güncel tutulması amacıyla gerekli değiĢiklikler iĢlenmeye devam edilmiĢtir.
Ġmar planları hakkında çeĢitli kurum, kuruluĢ, mahkemeler ve vatandaĢlara ait 248 adet yazıya cevap verilmiĢtir.
Planlama ile ilgili mahkemeye intikal eden 182 adet konuya ait görüĢ ve belge istenen yazı cevaplandırılmıĢtır.
Ruhsat, iskân ve yıkım iĢlemlerinde imar durumlarına bakılmıĢtır.
Belediyemiz sınırları içerisinde otopark yönetmeliğinin geçici 1. maddesi uyarınca otopark ihtiyacının belirlenmesine yönelik çalıĢma yapılarak EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesine teslim
edilmiĢtir.
Belediyemiz sınırları içerisinde imar planlarında ayrık nizam yapılaĢma kararı getirilen ancak
ayrık düzen oluĢturulamayan blok yapılaĢmıĢ adalar tespit edilerek kitle kararı yerine farklı
bir çözüm üretilebilmesi amacıyla çalıĢmalar yapılmıĢtır.
Resen yapılarak onaylanan eski stadyum alanının “Millet Bahçesi” olarak düzenlenmesine
iliĢkin plan değiĢikliklerine itiraz edilmiĢ ve planların iptali için mahkeme süreci baĢlatılarak
iĢlemlerin takibi yapılmıĢtır.
52 hektarlık Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi 2. Etap projesine iliĢkin mahkeme süreci
takip edilerek, vatandaĢlara bilgi verilmiĢtir.
Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığınca hazırlanarak resen onaylanan Ihlamurkent-Emek Mahalleleri Gecekondu Önleme Bölgesi Ġmar Planlarına iliĢkin iĢlemler ile mahkeme süreci takip
edilmiĢtir.
Küçük Sanayi Sitesi Riskli Alanına iliĢkin Çevre ve ġehircilik Bakanlığınca belediyemize yetki
verilmemesine rağmen projenin takibi ve vatandaĢlara bilgi verilmeye devam edilmiĢtir.
EskiĢehir ġehir Hastanesi karĢısında yer alan tarımsal niteliği korunacak alanda nazım plan
kararı doğrultusunda (konut dıĢı kentsel çalıĢma alanı) planlama çalıĢmalarına baĢlanılmıĢ
olup, iĢlemler takip edilmektedir.

Proje Araştırma ve Uygulama Bürosu faaliyetleri;

BEBKA (Bursa Bilecik Kalkınma Ajansı) 2019 yılı GiriĢimcilik Mali Destek Programına “EskiĢehir‟de Kadın GiriĢimciliğin Güçlendirilmesi” projesi ile baĢvuru yapılmıĢtır.

BEBKA Fizibilite Destek Programına 02.09.2019 tarihinde “EskiĢehir Ġli, Odunpazarı Ġlçesi,
Kızılinler Termal Turizm Merkezi, EĢenkara Kür Merkezi Yapım Ġsi Fizibilite Projesi” ile
baĢvuru yapılmıĢtır.

Tarihi Kentler Birliğinin Bin Günde Bin Eser Proje yardımına 17.09.2019 tarihinde “103 Ada
Kentsel Tasarım Projesi” ile baĢvuru yapılmıĢtır.

Projem Türkiye YarıĢmasına 18.09.2019 tarihinde “Gör-Çek” projesi ile baĢvuru yapılmıĢtır.

Uluslararası Ġdeal Kent Ödülleri kapsamında, 14.10.2019 tarihinde “Dalyancı Konağı Restorasyonu ve Mumcular-Hatipler-Dedelek Sokaklarının SağlıklaĢtırılması” projesi ile baĢvuru
yapılmıĢtır.

BEBKA Teknik Destek Programına 30.10.2019 tarihinde “Odunpazarı Belediyesi Coğrafi
Bilgi Sistemleri Eğitimi” projesi ile baĢvuru yapılmıĢtır.

YEVDES (Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi) kapsamında, Enerji Verimliliği konusunda eğitim ve jeotermal alanda seracılık uygulamaları fizibilitesi projeleri için 19.12.2019 tarihinde baĢvuru yapılmıĢtır.
2019 yılında Dünya Bankası tarafından finanse edilen “Sürdürülebilir ġehirler Projesi” kapsamında Ġller Bankası A.ġ. Genel Müdürlüğüne 23 adet Vizyon Projesi ile ilgili dosya hazırlanarak
kredi baĢvuru talebinde bulunulmuĢtur. BaĢvurulan projeler;

Yunusemre Kültür ve Sanat Merkezi DönüĢümü

Yenikent Kapalı Pazaryeri ve Kültür Merkezi

Engelsiz YaĢam ve Otizm Merkezi

Tam TeĢekküllü YaĢlı Bakım Merkezi ve Belediye Polikliniği
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YandaĢ Sokak SağlıklaĢtırma Yapım ĠĢi
IĢıklar, Camcı ve Hacı Çakır Sokak SağlıklaĢtırma Yapım ĠĢi
Odunpazarı Kentsel Sit alanı 103 Ada Kentsel Tasarım Avan Projesi,
Ataköy Projesi
Odunpazarı Belediyesi Yenikent Mahallesi Aksiyon Park Projesi
Su Sporları Merkezi
GüneĢ Enerjisi Santrali (999 kwe)
GüneĢ Enerjisi Santrali 2 (598 kwe),
Elektrikli Araç Temini ve ġarj Ġstasyonlarının Kurulumu
Odunpazarı Belediyesi Mevcut Kapalı Pazar Yerleri ve Hizmet Binaları Çatılarının GüneĢ
Panelleri ile Kaplanması
Odunpazarı Belediyesi Park Aydınlatmalarının GüneĢ Enerjili LED Aydınlatma Sistemlerine
DönüĢtürmesi (2000 adet)
Odunpazarı Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama – Ayırma Tesisi Yapım Projesi
Çöp Taksi Projesi
Sıfır Atık Konteynırı Temini Projesi
Odunpazarı Belediyesi Bitkisel Atık Yağ Toplama Sistemi Projesi
DıĢ Alan Süpürgesi (Woody)
Yer Altı ve Yer Üstü Çöp Konteynırı
Akıllı Belediyecilik
Solucan Köy Projesi

Lisanssız üretim tesislerinde kurulu gücün 5 MW’ ya yükseltilmesi ile hâlihazırda kurulacak
olan GüneĢ enerjisi santrali (999 kwe) arazisinde kapasite artıĢına gidilmesine karar verilmiĢtir. Bağlantı antlaĢmasında yer almayan diğer elektrik sözleĢme güçleri hesaplanarak elde edilen 598 KW
Lisanssız GüneĢ Enerjisi Santrali 2 kurulum baĢvuruları yapılmıĢtır. Bununla ilgili olarak da Ġller Bankası A.ġ. Genel Müdürlüğüne kredi talebinde bulunulmuĢtur.
Kızılinler–EĢenkara Bölgesi Termal Turizm Alanı ve çevresine iliĢkin Jeotermal Kaynak
Arama ruhsatı için görüĢmeler ve çalıĢmalar tamamlanarak “Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı” alınmıĢtır.
Kızılinler–EĢenkara Bölgesi Termal Turizm Alanı içindeki 50 metrelik yolun kuzeyinde kalan
yolların açılabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından mali yardım sağlanması amacıyla görüĢme
ve yazıĢmalar yapılmıĢtır.
Belediyemizin sokak ve yollarının yapım ve onarımında kullanılmak üzere Yürükkaracaören
Mahallesi sınırları içinde iki adet ocak için Hammadde Üretim Ġzin Belgesi alınmıĢtır. Bunlardan bir
tanesi faaliyete geçmiĢ diğeri ÇED ile ilgili mahkeme süreci devam etmekte olup, iĢlemler takip edilmektedir.
KireçtaĢı ocağında kırma-eleme tesisi, asfalt plenti ve beton santrali yapılması planlanmaktadır. Bunlar ile ilgili iĢlemler takip edilmektedir.
Kayapınar Mahallesinde bulunan Bazalt Hammadde Üretim Tesisi için belge alınmıĢ olup,
ÇED baĢvuru iĢlemleri devam etmektedir.
Belediyemiz uhdesinde bulunan malzeme ocaklarının iĢlemlerini yapmak ve yeni baĢvurularda
bulunmak üzere Belediyemiz bünyesinde YTK (YetkilendirilmiĢ Tüzel KiĢilik ) oluĢturulmuĢtur.
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Hukuk İşleri Müdürlüğü
Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü tarafından belediyemiz lehine ve aleyhine açılan davalar takip edilmiĢtir.
Adli Yargı Faaliyeti: KamulaĢtırma bedelinin tespiti ve tescili, kamulaĢtırmasız el atma nedeni ile
tazminat, tescil, tapu iptali ve tescil, iĢ hukukundan doğan davalar, müdahalenin men’i, ödeme emrini
iptali, itirazın iptali, alacak, tapuda isim tashih-i, veraset davası, Türk Ceza Kanunundan doğan davalar, Ġcra ve Ġflas Kanunundan doğan davalar, menfi tespit davası, delil tespiti, ortaklığın giderilmesi ile
1608 sayılı Kanuna istinaden verilen cezalardan doğan davaların takip edilmesi faaliyetidir.
İdari Yargı Faaliyeti: Ġmar uygulamalarından doğan davalar, personel iĢlemlerinden kaynaklanan
davalar, idari iĢlemin iptali istemli davalar, vergi davaları, belediye meclisi kararları ile belediye encümeni kararlarına ve plan tadilatlarına karĢı açılan davalar, hizmet kusurundan dolayı açılan tazminat
davalarının takip edilmesi faaliyetidir.
Hukuki Danışmanlık Faaliyeti: Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü tarafından müdürlüklerden talep edilmesi
halinde mütalaa verilmesi faaliyetidir.
Dava Dosya Bilgileri
Mahkemenin Türü

Devam Eden

Temyiz

Kesin Karar

Toplam

Asliye Hukuk Mahkemesi

130

16

3

149

Asliye Ceza Mahkemesi

80

3

3

86

Sulh Hukuk Mahkemesi

10

-

1

11

Sulh Ceza Mahkemesi

2

-

4

6

ĠĢ Mahkemesi

29

3

-

32

Ġcra Hukuk Mahkemesi

5

8

3

16

Kadastro Mahkemesi

1

-

1

2

Ġdare Mahkemesi

189

39

23

251

Vergi Mahkemesi

7

3

2

12

Ġcra Takipleri

9

8

48

65

Savcılık

12

-

-

12

Ağır Ceza Mahkemesi

-

1

-

1

Çocuk Mahkemesi

2

-

-

2

476

81

88

645

Toplam
Tablo 23 - Dava Dosya Bilgileri
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Yazı İşleri Müdürlüğü
Gelen Evrak-Dilekçe Kayıt Faaliyetleri: EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ile 2019 yılında
37.913 adet gelen evrak ve dilekçe kayıt iĢlemi yapılmıĢtır.
Giden Evrak Kayıt Faaliyetleri: EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ile 2019 yılında 21.114
adet giden evrak kayıt iĢlemi yapılmıĢtır.
Kargo Gönderi Faaliyetleri: 2019 yılında 8.604 adet kargo gönderilmiĢtir.
Posta ve Tebligat Gönderi Faaliyetleri: 2019 yılında 17.247 adet posta ve tebligat gönderilmiĢtir.
Encümen Faaliyetleri: 2019 yılında 1.411 adet encümen kararı alınmıĢtır.
Meclis Faaliyetleri: 2019 yılında 263 adet meclis kararı alınmıĢtır.
Meclis komisyonları;
 Denetim Komisyonu (3 kiĢi)
 Ġmar Komisyonu (5 kiĢi)
 Plan ve Bütçe Komisyonu (5 kiĢi)
 Hukuk Komisyonu (5 kiĢi)
 Çevre, Sağlık ve Sosyal ĠĢler Komisyonu (5 kiĢi)
 Parklara Ġsim Verilmesi Komisyonu (5 kiĢi)
 Ġçkili Yerler Tespit Komisyonu (5 kiĢi)
 Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu (5 kiĢi)
Arşiv Faaliyetleri: 2019 yılında arĢiv faaliyetleri kapsamında yapılan çalıĢmalar;

2019 yılına ait 195 klasör (1.439) mimari ve statik projelerin taranıp sayısallaĢtırılarak arĢiv
sistemine yüklenmesi

2018 yılına ait 1.261 adet mimari ve statik projelerin taranıp sayısallaĢtırılarak 3.072 adet
projenin arĢiv sistemine yüklenmesi

2017 yılına ait 368 adet mimari ve statik projelerin taranıp sayısallaĢtırılarak 7.130 adet projenin arĢiv sistemine yüklenmesi

2016 yılına ait 105 adet mimari ve statik projelerin taranıp sayısallaĢtırılarak sisteme yüklenmesi

2015 yılına ait 109 adet mimari ve statik projelerin taranıp sayısallaĢtırılarak sisteme yüklenmesi

2014 yılına ait 67 adet mimari ve statik projelerin taranıp sayısallaĢtırılarak sisteme yüklenmesi

2013 yılına ait 256 adet mimari ve statik projelerin taranıp sayısallaĢtırılarak sisteme yüklenmesi

2012 yılına ait 31 adet mimari ve statik projelerin taranıp sayısallaĢtırılarak sisteme yüklenmesi

2011 yılına ait 21 adet mimari ve statik projelerin taranıp sayısallaĢtırılarak sisteme yüklenmesi

1969–2010 yılları arası 503 adet mimari ve statik projelerin taranıp sayısallaĢtırılarak sisteme yüklenmesi

Etüd Proje Müdürlüğü arĢivine ait 621 adet harita paftaları taranarak ilgilisine teslim edilmesi

Fen ĠĢleri Müdürlüğü arĢivine ait 1.107 adet projelerin taranması, sayısallaĢtırılıp ilgilisine
teslim edilmesi

1969–2018 yılları arasına ait Odunpazarı Tapu Müdürlüğünden alınan 16.871 adet Mimari
projenin sayısallaĢtırılarak sisteme yüklenmeye hazır hale getirilmesi

EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi Planlama bölümüne ait 3.000 adet harita paftasının taranıp
ilgilisine teslim edilmesi

TepebaĢı Tapu Müdürlüğüne ait 42 adet projenin taranıp ilgilisine teslim edilmesi

Odunpazarı Tapu Müdürlüğüne ait 122 adet projenin taranıp ilgilisine teslim edilmesi
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Mali Hizmetler Müdürlüğü
2019 yılında Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan hizmetler;

Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren yılı bütçe çalıĢmasını organize ederek bütçe ve
kesin hesabı ile taĢınır mal kesin hesabının hazırlanması,

Belediye vergi gelirleri ile ilgili iĢlemlerin yapılması,

Her türlü mali iĢlemleri yapmak muhasebe kayıtlarının tutulması,

Ġcra takibini gerektiren belediye gelirleri ile ilgili iĢlemlerin yapılması,

Gelir tahakkuk iĢlemlerinin yapılması,

Vezne tahsilât iĢlemlerinin yapılması,

TaĢınır ve taĢınmaz mal kayıtlarının takip edilmesi,

TaĢınır kesin hesabı iĢlemlerinin yapılması,

7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yapılması gereken her türlü tebligat iĢlemlerinin yapılması
2019 yılı gelir kesin hesabında vergi gelirleri toplam tahakkuk tutarı: 99.433.932,79 TL olmuĢtur. Net tahsilât ise; 59.364.539,86 TL olmuĢtur. Genel tahsilâtın toplam tahakkuk tutarı
269.033.176,96 TL; net tahsilât ise 213.759.919,38 TL olmuĢtur.
Gelir Bütçesi Gerçekleşme Bilgileri
Açıklama
Genel
Toplam

Toplam
Tahakkuk

2019
Yılı
Tahsilâtı

Tahsilâttan
Ret ve
İadeler

2019
Yılı
Net Tahsilâtı

269.033.176,96 215.067.219,36 1.307.299,98 213.759.919,38

Gelecek Yıla
Devreden
Tahakkuk

Tahsil
Oranı
%

53.965.957,60

79,45

Vergi
Gelirleri

99.433.932,79

60.218.673,75

854.133,89

59.364.539,86

39.215.259,04

59,70

TeĢebbüs ve
Mülkiyet Gelirleri

19.354.406,12

18.513.585,14

242.067,92

18.271.517,22

840.820,98

94,40

Alınan BağıĢ ve
Yrd. Ġle Özel Gel.

335.387,05

335.387,05

-

335.387,05

143.900.149,18 130.017.282,21

132.110,17

129.885.172,04

13.882.866,97

90,26

78.988,00

5.903.303,21

27.010,61

98,23

Diğer
Gelirler
Sermaye
Gelirleri

6.009.301,82

5.982.291,21

- 100,00

Tablo 24 - Gelir Bütçesi Gerçekleşme Bilgileri

Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2019 yılında Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü; yasal mevzuatlar çerçevesinde alt birimleri aracılığıyla faaliyetlerini yürütmüĢtür.
İç Kontrol Birimi Faaliyet ve Projeleri
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55 inci maddesi
ile mülga Maliye Bakanlığının 04/02/2009 tarihli ve B.07.0.BKM.0.24–150/4005–1205 sayılı Genelgesiyle duyurulan Kamu iç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberinde yer alan hükümler
doğrultusunda Ġç Kontrol Ġzleme ve Yönlendirme Kurulu üyelerinde değiĢiklik yapılmıĢ ve yeni görevlendirmeler 05/11/2019 tarihli ve 19812029–612.99-E.12139 sayılı üst yönetici onayıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.
2018 yılı iç kontrol sisteminin değerlendirilmesine yönelik çalıĢmalar kapsamında iç kontrol
değerlendirme soru formu yöntemiyle iç kontrol sistemi değerlendirilmiĢ, çıkan sonuçlar konsolide
edilerek Ġç Kontrol Ġzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmuĢtur. Kurulun 04/02/2019 tarihli toplantısında Odunpazarı Belediyesi 2018 Yılı Ġç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu kabul edilmiĢ,
05/02/2019 tarihli ve 19812029–612.01.02-E.1496 sayılı yazıyla da üst yöneticiye sunulmuĢtur. Rapor, mülga Maliye Bakanlığı e-SGB sistemine de yüklenmiĢtir.
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Kamu iç kontrol standartları arasında yer alan “Standart 17-Ġç Kontrol Değerlendirilmesi”
kapsamında 2019 yılı iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi amacıyla 02/01/2020 tarihli ve
19812029–612.01.02-E.80 sayılı genelgeyle tüm harcama birimlerine iç kontrol sistemi değerlendirme
soru formu gönderilmiĢ ve sonuçları konsolide edilerek Odunpazarı Belediyesi 2019 Yılı Ġç Kontrol
Sistemi Değerlendirme Raporu taslağı hazırlanmıĢtır. Rapor, Ġç Kontrol Ġzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmuĢtur. Söz konusu raporda; belediyenin misyon ve vizyonu, teĢkilat yapısı, iç kontrol sistemi değerlendirme soru formu sonuçları, iç ve dıĢ denetim sonuçları, ön mali kontrole iliĢkin bilgiler, iç
kontrol sisteminin geliĢimi ile sonuç ve öneriler bölümleri yer almaktadır.
Stratejik Planlama Birimi Faaliyet ve Projeleri
Stratejik Planlama Birimi tarafından 2019 yılında stratejik yönetim çalıĢmaları kapsamında;
 Odunpazarı Belediyesi 2018 Yılı Ġdare Faaliyet Raporunun hazırlanması,
 Odunpazarı Belediyesi 2020–2024 Dönemi Stratejik Planının hazırlanması,
 Odunpazarı Belediyesi 2020 Yılı Performans Programı ve Yatırım Programının hazırlanması,
 Odunpazarı Belediyesi 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması,
 Odunpazarı Belediyesi 2019 Yılı Performans Programının izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması,
 Odunpazarı Belediyesi 2019 Yılı Yatırım Programının izleme ve değerlendirme çalıĢmaları
kapsamında brifing dosyalarının hazırlanması,
 Odunpazarı Belediyesi 2015–2019 Dönemi Stratejik Planı 2018 Yılı Değerlendirme Raporunun hazırlanması,
 Odunpazarı Belediyesi 2015–2019 Dönemi Stratejik Planı 2019 Yılı Ġzleme Raporunun hazırlanması
Faaliyetlerini gerçekleĢtirmiĢtir.
2018 yılı idare faaliyet raporunun hazırlanması kapsamında; harcama birimlerinin faaliyet raporları konsolide edilmiĢ ve idare faaliyet raporu hazırlanmıĢtır. Ġdare faaliyet raporunda yer alan
“idareye iliĢkin bilgiler” kısmında yer alan veriler ilgili müdürlüklerle koordinasyon sağlanarak güncellenmiĢtir. Odunpazarı Belediyesi 2018 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu, 10/04/2019 tarihli ve 19812029–
040.99-E.3384 sayılı üst yönetici oluruyla Odunpazarı Belediye Meclisine sunulmuĢtur. Ġdare faaliyet
raporu, nisan ayı meclis toplantılarında görüĢülerek; 16/04/2019 tarihli ve 8/88 sayılı meclis kararıyla
kabul edilmiĢtir. Ġdare faaliyet raporunun bir örneği SayıĢtay BaĢkanlığı ile Çevre ve ġehircilik Bakanlığına 13/05/2019 tarihinde gönderilmiĢtir.
03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41 inci maddesinde; “mahalli idareler
genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde stratejik plan hazırlanması” hükmü gereğince 31/03/2019
tarihli mahalli idareler genel seçimlerinden sonra Odunpazarı Belediyesi 2020–2024 Dönemi Stratejik
Plan hazırlıkları baĢlatılmıĢtır. Bu kapsamda yapılan çalıĢmalar;
 Nisan ayında stratejik plan genelgesi yayınlanmıĢ ve tüm birimlere duyurulmuĢtur.
 Mayıs ayında stratejik plan hazırlama ekibi belirlenmiĢtir.
 Haziran ayında stratejik plan hazırlık programı tüm birimlere duyurulmuĢtur.
 Durum analizi çalıĢmaları kapsamında; paydaĢ analizi çalıĢmaları iç ve dıĢ paydaĢ anket yöntemiyle gerçekleĢtirilmiĢtir.
 Tüm harcama birimlerinin katılımıyla mevzuat analizi ve kuruluĢ içi analiz çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir.
 Strateji GeliĢtirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi tarafından stratejik amaç ve hedefler,
faaliyetler, performans göstergeleri ile maliyetlendirme çalıĢmaları temmuz ve ağustos ayları
içinde tamamlanmıĢ ve taslak stratejik plan hazırlanmıĢtır.
 27/08/2019 tarihli ve 19812029–602.99-E.8422 sayılı üst yönetici oluruyla 2020–2024 dönemi stratejik planı Odunpazarı Belediye Meclisine sunulmuĢ; 06/09/2019 tarihli ve 16/174 sayılı meclis kararıyla da onaylanmıĢtır.
 Odunpazarı Belediyesi 2020–2024 Dönemi Stratejik Planının bir örneği, eylül ayında Strateji
ve Bütçe BaĢkanlığı ile Çevre ve ġehircilik Bakanlığına gönderilmiĢtir.
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2020–2024 dönemi stratejik planında 5 stratejik amaç, 20 stratejik hedef ve 23 performans
göstergesi belirlenmiĢtir.
2020–2024 Dönemi Stratejik Plan Amaç ve Hedefleri
Sıra No

Stratejik Amaç ve Hedefler

Kurumsal Gelişimin Devam Ettirilmesi
1.1
1.2
1

1.3
1.4
1.5

Odunpazarı kaynaklarının etkili, Ģeffaf ve yönetimde dürüstlük anlayıĢı ile kullanılması,
katılımcı yönetim anlayıĢı ile kullanılması ilçeyi halkla beraber yönetmek
Hizmet sunumunda etkinlik, verimlilik ve insan kaynağını geliĢtirmek, yurtiçi/yurtdıĢı iliĢkileri geliĢtirmek
Mali disiplini sağlamak ve gelirleri artırmak, giderlerde tasarruf sağlanması suretiyle etkin
ve verimli bir mali yönetim sistemini sürdürmek
Kurum politika ve stratejileri doğrultusunda geliĢen teknolojileri takip ederek biliĢim sistemlerinin sürdürülebilirliğini, yaygınlaĢmasını ve güvenliğini sağlamak
Belediyenin daha iyi hizmet vermesi için fiziki yapıyı geliĢtirmek

Kentsel Gelişimin Devam Ettirilmesi
2.1
2.2
2

Kentin mimari, tarihsel ve kültürel dokusunu koruyarak geliĢtirmek, yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanılabildiği ve teĢvik edildiği planlı bir kent olmasını sağlamak
Bölgenin üst yapısının iyileĢtirilmesi, sürekli bakımlarının yapılarak yaya öncelikli ulaĢım
düzenlemelerini hayata geçirmek

2.3

Bölgedeki yeĢil alanları korumak, artırmak, yeĢili teĢvik etmek

2.4

ÇağdaĢ yaĢam standartlarında ticaret ve yaĢam alanları oluĢturmak

2.5

Bölgemizdeki din hizmetleri ile ilgili çalıĢmalar yapmak

Ekonomik ve Sosyal Gelişimin Devam Ettirilmesi
3.1
3

3.2

Doğaya, insana dost tarım ve hayvancılık politikaları geliĢtirmek ve teĢvik etmek, hayvan
haklarına saygılı faaliyetlerde bulunmak
Toplumsal cinsiyet eĢitliği yaklaĢımının ilçe genelinde yaygınlaĢtırılarak tüm belediye hizmetlerine yansımasını sağlamak, giriĢimciliği özendirmek ve teĢvik etmek

3.3

Bölgemizdeki çocuk, genç ve yaĢlıların hayat standartlarının geliĢimine katkı yapmak

3.4

Bölgemizdeki yaĢayan yoksul ve muhtaçların yaĢam kalitelerini yükseltmek

Kültür, Sanat Alanında Gelişmenin Devam Ettirilmesi

4

4.1

Odunpazarı‟nın tarih, kültür ve turizm potansiyeli ortaya çıkarılarak, bu özellikleri ile ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına yönelik çalıĢmalar yapmak

4.2

Kültür ve sanat faaliyetlerinin kentin her noktasına ulaĢmasını sağlamak

4.3

Odunpazarı‟nda engellilerin tüm kentsel hizmetlerden yararlanmalarını, ortak yaĢam kültürüne dâhil olmalarını sağlayacak proje ve faaliyetleri gerçekleĢtirmek

Spor, Sağlık ve Eğitim Alanında Gelişmenin Devam Ettirilmesi

5

5.1

Odunpazarı‟nın, her yaĢ için spor ve sağlıklı yaĢam olanaklarını sağlamak; halkta spor
kültürünü geliĢtirmek ve sporu günlük hayatın bir parçası haline getirmek

5.2

Odunpazarı‟nda sağlıklı bir yaĢam için çalıĢmalar yapmak

5.3

YaĢanabilir, sağlıklı, temiz ve sürdürülebilir bir kentsel çevre yaratmak, kentin doğasını
korumak

Tablo 25 - 2020–2024 Dönemi Stratejik Plan Amaç ve Hedefleri
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2020 Yılı Performans Programının hazırlık süreci; 2020–2024 Dönemi Stratejik Planının ilk
uygulama yılı olarak belirlenen hedef ve göstergeler ile faaliyet maliyetlerinin belirlenmesi amacıyla
mayıs ayı sonunda hazırlanan bir iç genelgeyle harcama birimlerine duyurularak baĢlamıĢtır. Performans hedef, gösterge ile faaliyet maliyetleri konsolide edilerek 2020 Yılı Performans Programı hazırlanmıĢ; belediye encümeni ile belediye meclisi tarafından bütçeden önce görüĢülerek kabul edilmiĢtir.
Söz konusu performans programında 20 performans hedefi ve bu performans hedefleriyle ilgili belirlenen 70 adet faaliyet yer almaktadır.
2020 Yılı Yatırım Programı hazırlık süreci; mayıs ayı sonunda duyurulan bir iç genelgeyle
baĢlamıĢtır. Ġlgili harcama birimlerinin yatırım proje teklifleri ve 2020–2024 dönemi stratejik planı ile
2020 yılı performans programı amaç ve hedeflerine uyumu sağlanarak yatırım programı oluĢturulmuĢtur. Hazırlanan yatırım programı, belediye encümeni ve belediye meclisi tarafından eylül ayında onaylanmıĢtır. 2020 Yılı Yatırım Programında 9 sektör altında 66.463.000,00 TL maliyetli toplam 33 adet
proje belirlenmiĢtir.
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi gereğince temmuz ayı içinde; 2019 yılının ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya
iliĢkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı kurumsal mali durum ve beklentiler raporu
harcama birimleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğü ile konsolide edilerek oluĢturulmuĢ ve kamuoyuna
duyurulmak üzere kurumsal internet sitesinde yayınlanmıĢtır.
2019 Yılı Performans Programının izleme ve değerlendirme çalıĢmaları kapsamında; üçer
aylık dönemlerde performans göstergelerine ait veri giriĢleri sorumlu birimler tarafından otomasyon
sistemi üzerinden yapılmıĢtır. Veriler konsolide edilerek performans programı izleme ve değerlendirme raporları üst yöneticiye sunulmuĢtur. Ayrıca 2018 yılı idare faaliyet raporuna esas olmak üzere
2018 Yılı Performans Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu (IV. Çeyrek) Ģubat ayında hazırlanarak üst yöneticiye sunulmuĢtur.
13/07/1988 tarihli ve 19871 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ġl Planlama ve Koordinasyon
Müdürlükleri KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği gereğince Odunpazarı ilçe brifing dosyasında
kullanılmak üzere ocak ve temmuz aylarında ilgili müdürlüklerle koordinasyon sağlanarak kurumsal
raporlar hazırlanmıĢtır. Bu raporlarda; belediyeye ait genel bilgiler, teĢkilat yapısı, imar bilgileri, mali
bilgiler ile yatırım projelerinin gerçekleĢme sonuçları yer almaktadır. Ġlgili raporlar hazırlandıktan
sonra Odunpazarı Kaymakamlığına gönderilmiĢtir.
26/02/2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kamu Ġdarelerinde Stratejik
Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16’ncı maddesi gereğince; 2018 yılı stratejik plan değerlendirme ve 2019 yılı stratejik plan izleme raporları hazırlanmıĢtır.
Odunpazarı Belediyesi 2015–2019 Dönemi Stratejik Planı 2018 Yılı Değerlendirme Raporu,
göstergelerden sorumlu harcama birimlerinden alınan bilgiler konsolide edilerek oluĢturulmuĢ ve Strateji GeliĢtirme Kurulu tarafından nihai hale getirilmiĢtir.
2015–2019 Dönemi Stratejik Planı 2018 Yılı Değerlendirme Raporunun bir örneği, ilgili yönetmelik gereği Strateji ve Bütçe BaĢkanlığına gönderilmiĢtir.
Odunpazarı Belediyesi 2015–2019 Dönemi Stratejik Planı 2019 Yılı Ġzleme Raporunda, stratejik planda yer alan göstergelerin gerçekleĢme sonuçlarına ait bilgiler yer almaktadır. Harcama birimlerinden alınan gerçekleĢme sonuçları konsolide edilerek rapor nihai hale getirilmiĢ ve üst yöneticiye
sunulmuĢtur
Eşitlik Birimi Faaliyet ve Projeleri
Odunpazarı Belediyesi 2015–2019 Dönemi Stratejik Planında; “Belediye olarak yapılan tüm
hizmetlerde toplumsal cinsiyet eĢitliğini esas almak” stratejik hedeflerden biri olarak belirlenmiĢtir.
Bu stratejik hedefin gerçekleĢtirilebilmesi amacıyla da Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü bünyesinde
“EĢitlik Birimi” oluĢturulmuĢ ve 21/01/2015 tarihli ve 19812029–010.04–13 sayılı iç genelgeyle de
birim faaliyetlerinin yönergesi belirlenmiĢ ve duyurulmuĢtur.
2019 yılında toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme çalıĢmaları kapsamında Bütçe Uygulama
EĢitlik Raporu hazırlanmasına yönelik olarak harcama birimleriyle bilgi akıĢı sağlanmıĢ ve veriler
konsolide edilmiĢtir. Harcama birimlerinden üçer aylık dönemlerin sonunda yaptıkları bütçe harcamalarına yönelik yararlanıcı sayıları talep edilmiĢ ve yıl sonu raporun hazırlanması amacıyla kayıt altına
alınmıĢtır.
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2019 yılı uygulama sonuçları değerlendirildiğinde; toplam 259.241.286,11 TL bütçe gideri
harcamasının 111.269.866,44 TL kısmı (43 %) cinsiyete duyarlılık açısından incelenebilmiĢtir.
Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet, Primi Giderleri ekonomik sınıflandırmasında; kurumda çalıĢan memur, sözleĢmeli personel, sürekli iĢçi, stajyer öğrenci, belediye baĢkanı ile
belediye meclis üyelerine yapılan mali ve sosyal hak ödemeleri ile sosyal güvenlik ve sağlık primi
giderleri cinsiyete duyarlılık açısından incelenmiĢtir.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik sınıflandırmasında; harcama birimlerinin yaptıkları
faaliyetler karĢılığında kullandıkları tüketim malzemeleri, yolluk ödemeleri, organizasyon ve tanıtım
giderleri, hizmet alım giderleri ile görev giderleri bulunmaktadır. Bu giderler arasında; festival ve organizasyon giderleri, personel yemek ücreti giderleri, hizmet alımı yöntemiyle istihdam edilen personelin mali ve sosyal haklarına ait giderler, bilgi iletiĢim malzemeleri bakım-onarım giderleri, spor
etkinlikleri için malzeme alım giderleri, kreĢ giderleri, SOBE, YaĢlı Bakım Merkezi ve hasta bakım
hizmet giderleri, aĢevi giderleri, tiyatro etkinlikleri düzenleme giderleri, halk ve gençlik merkezleri
faaliyetleri için yapılan giderler yer almaktadır.
Cari Transferler ekonomik sınıflandırmasında; sosyal yardımlar, aĢevi, SOBE, YaĢlı Bakım
Merkezi, Odunpazarı Meslek ve Sanat Edindirme Kursları (OMEK) ile Halk Market ihtiyaçları için
kaynak kullanılmıĢtır.
Diğer Faaliyet ve Projeler
Kalite yönetimi ve idareyi geliĢtirme çalıĢmaları kapsamında 31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara ĠliĢkin
Yönetmelik hükümleri gereğince; harcama birimlerine ait kamu hizmet standartları temmuz ayında
güncellenmiĢtir. Kamuoyuna duyurulması amacıyla da kurumsal internet sitesinde yayınlanmıĢtır.
2019 yılı sonunda tüm müdürlüklerin yönetmeliklerinde yapılan değiĢikliklere istinaden Kamu Hizmet
Standartları yeniden güncelleme çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır.
Kasım ayında yönetimi geliĢtirme çalıĢmaları kapsamında 24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı
KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu ile bağlı mevzuat hükümleri gereğince belediyenin kiĢisel veri
iĢleme envanteri hazırlanmıĢtır. Bu kapsamda tüm harcama birimlerinden kiĢisel veri iĢlediği faaliyetlerine yönelik envanter tabloları oluĢturulması talep edilmiĢ ve gelen bilgiler konsolide edilerek belediyede oluĢturulan Kurula sunulmuĢtur.
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Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Elektrik Tamir Bakım Atölyesi Faaliyetleri:
 Belediye hizmet binalarında meydana gelen tüm elektrikle ilgili arızaların giderilmesi, kombi,
kazan dairesi bakımlarının yapılması, hizmet binalarındaki mevcut klimalar, jeneratörler, ısıtıcılar ve yangın tertibatının bakım ve onarımının yapılması sağlandı.
 Tüm hizmet binalarında tesisatla ilgili (rezervuar, gider gibi) meydana gelen arızalara zamanında müdahale edilerek takipleri yapıldı. Tüm iç ve dıĢ hizmet birimlerinde arızalı ve kırık
olan kapı, pencere ve tüm mobilyaların onarımı yapıldı.
 Belediyemizce yapılan etkinliklere, Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak teknik destek hizmetleri verilmiĢtir.

Sıra

Elektrik Atölyesi Faaliyetleri

Ay

Elektrik + Kamera
Arıza ve Kurulum

Soğutma, Isıtma,
Arıza ve Kurulum

Etkinlik
Teknik Destek

55
37
44
40
41
33
37
31
50
44
76
81
569

35
22
71
37
48
32
32
23
25
30
40
65
460

0
2
0
0
12
32
40
40
12
0
0
6
144

1
Ocak
2
ġubat
3
Mart
4
Nisan
5
Mayıs
6
Haziran
7
Temmuz
8
Ağustos
9
Eylül
10 Ekim
11 Kasım
12 Aralık
Toplam
Tablo 26 - Elektrik Atölyesi Faaliyetleri

Temizlik Birimi Faaliyetleri:
Belediye hizmet binalarının tüm birimlerindeki temizlik iĢleri, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı temizlik personeli tarafından gerçekleĢtirildi.
Güvenlik Birimi Faaliyetleri:
Belediyemiz güvenlik iĢi 24/12/2017 tarih ve 30280 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ile belediye iĢtiraki Ģirketi olan Odunpazarı ĠnĢaat Sağlık Turizm ve Tanıtım
Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Aġ’ye bağlı güvenlik hizmeti müdürlüğümüz gözetimi altında sağlanmıĢtır.
Güvenlik birimimiz belediyemize ait 42 hizmet binasında toplam 491 adet güvenlik kamerası
ile 24 saat güvenlik hizmeti vermiĢtir.
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Güvenlik Kamerası Bilgileri
Sıra
Birim Adı
Merkez Bina
1
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ġantiyesi
2
Fen ĠĢleri Müdürlüğü ġantiyesi
3
KurĢunlu Külliyesi
4
Hasan Polatkan Kültür Merkezi
5
Nikâh ve Sergi Salonu
6
Hasan Doğan Spor Tesisleri
7
Uğur Mumcu Parkı
8
ArĢiv Kompleksi
9
Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve KreĢ
10
YaĢlı YaĢam Merkezi
11
Yunusemre Kültür ve Sanat Merkezi
12
Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü ġantiyesi
13
Güvercin Köy
14
Sebahattin Günday Parkı / Hamamyolu
15
Cumhuriyet Parkı
16
Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi
17
KurtuluĢ Gündüz Bakımevi ve KreĢ
18
Tenis, Pilates ve Yoga Merkezi
19
Hüsamettin Cindoruk Halk Merkezi
20
Halk Market
21
Emek Gençlik Merkezi
22
Daktilo Müzesi
23
Erenköy Halk Merkezi
24
Yağcızade Konak
25
Orhangazi Halk Merkezi
26
Fen ĠĢleri UlaĢtırma
27
YeĢilefendi Konağı
28
Karapınar Halk Merkezi
29
Erdal Ġnönü Halk Merkezi
30
Gökmeydan Halk Merkezi
31
Orhan Oğuz Halk Merkezi
32
Amigo Orhan Halk Merkezi
33
Engelsiz Kültür Sanat Merkezi
34
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü (Regülâtör piknik alanı içindeki)
35
ÇarĢı Zabıta Karakolu
36
Büyükdere Halk Merkezi
37
VadiĢehir Halk Merkezi
38
Sezai Aksoy Halk Merkezi
39
71 Evler Halk Merkezi
40
Hayvan Barınağı
41
Ġki Eylül Sosyal Hizmet Binası
42
TOPLAM

Kamera Sayısı
45
24
36
18
18
13
4
3
25
23
8
15
16
27
48+5
8
8
3
5
5
13
8
4
4
5
8
3
3
4
7
4
4
7
14
4
7
4
4
4
4
6
13
491

Tablo 27 - Güvenlik Kamera Bilgileri

Sivil Savunma Faaliyetleri:
Olağanüstü hal ve afet programına uyumlu olarak yürütülen sivil savunma hizmetlerinin koordinasyon faaliyetidir.
EskiĢehir Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile ilgili yazıĢmalar periyodik olarak Valilik kanalı ile yapılmıĢtır.
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5092 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP).
Mezkûr Kanun ve Yönetmelik gereği Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde kurumumuz hizmet
gruplarına gerekli desteği sağlamıĢ olup; EskiĢehir Ġl Afet Müdahale Planı içerisinde yer almıĢtır. Gerekli güncellemeler yapılmaktadır.
 Bilgi Yönetim Değerlendirme ve Ġzleme Grubu 23.03.2019 tarihinde güncelleme yapıldı.
 Teknik Destek ve Ġkmal hizmet Grubu 18.09.2019 tarihinde güncelleme yapıldı.
 Kaynak Yönetim Hizmet Grubu 23.09.2019 tarihinde güncelleme yapıldı.
 Barınma Hizmet Grubu 23.10.2019 tarihinde güncelleme yapıldı.
 Hizmet Grupları Lojistik hizmet Grubu 24.10.2019 tarihinde güncelleme yapıldı.
 Satın Alma ve Kiralama Hizmet Grubu 14.11.2019 tarihinde güncelleme yapıldı.
Yangın söndürme cihazları belediyemizin bütün birimlerinde mevcut olup; yeni kurulan birimlerin ihtiyaçları giderilmiĢ bakımları ve dolumları müdürlüğümüzce yaptırılmıĢtır.
Satın Alma ve İhale Bürosu Faaliyetleri:
Satın Alma Birimimiz, Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu mal, hizmet ve danıĢmanlık hizmeti
alımlarını mevzuata uygun olarak belirlenen satın alma yöntemleri ile gerçekleĢtirmiĢtir.
Belediyemiz bünyesindeki müdürlüklerce 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu hükümleri çerçevesinde alımı gerçekleĢtirilecek olan mal, hizmet, yapım ve danıĢmanlık hizmet alım ihalelerinde; ihale belgelerinin ön kontrollerini, ihale ilanlarını ve
hazırlanan ilanların ilgili yerlerde yayımlanması için gerekli iĢlemlerin yapılması, ihale dokümanlarının görülmesi ve ihale sürecinin yürütülmesi sağlanmıĢtır.
Nikâh Dairesi Faaliyetleri:
 Nikâh Memurluğu aracılığıyla evlenmek üzere müracaatta bulunan vatandaĢların evlenme iĢlemleri tamamlanarak nikâh iĢlemleri yapıldı.
 2019 yılında 2.106 çiftin evlenme müracaatı kabul edilmiĢ ve 2.088 çiftin nikâh iĢlemi gerçekleĢtirilerek, Evlenme Bildirimleri Nüfus Müdürlüğüne gönderilmiĢtir.
 149 yabancı çiftin nikâh iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
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Zabıta Müdürlüğü

Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Zabıta İşlem Bilgileri
Tanzim Edilen Evraklar
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
1608 ve 5957 Sayılı Ġdari Yaptırım Tutanağı
Tespit Tutanağı
ĠĢyeri Kapatma
ĠĢyeri Açma
Tahliye Edilen ĠĢyeri
Encümen Karar Tebliği
CĠMER BaĢvuruları
Halk Masası BaĢvuruları
Dilekçe BaĢvuruları
Kurumlar Arası YazıĢmalar
Kurum Ġçi YazıĢmalar
Esnaf Kontrolü Denetim
ġikâyet Değerlendirme (Telefon-Bireysel)
Pazarcı Esnaf Kontrolü
Sezonluk Verilen ĠĢgaliye
Pazaryeri Devri
Pazaryeri tahsisi
Hükümlü ĠaĢe Bedeli AraĢtırması (2548 sayılı Kanun)

Sıra
Tahakkuk Türü
1 Cezalar (1608, 5957, 5326 ve 2559 sayılı Kanunlar)
2 ĠĢgaliye Tutarı
3 Pazar Yeri Devri Tutarı

Adet
263
576
843
12
9
17
602
220
860
321
249
431
5.607
4.438
6.097
193
239
2
1.684
Tahakkuk (TL) Tahsilât (TL)
445.994,42
116.266,37
672.066,75
390.740,03
18.486,00
18.486,00

Tablo 28 - Zabıta İşlem Bilgileri

Eğitim Faaliyetleri: Zabıtayı ilgilendiren kanun, tüzük, yönerge ve yönetmeliklerle ilgili mevzuat
hakkında ve güncel olaylar ile ilgili müdürlüğümüz personelinin bilgilendirilmesine yönelik eğitici
programlar ve toplantılar düzenlenmektedir.
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Zabıta Mevzuat Semineri

İşyeri Denetim Faaliyetleri: Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluĢturulan mobil ve yaya ekipler marifetiyle sorumluluk bölgemizde bulunan bütün sıhhi ve gayri sıhhi iĢyerlerinin denetim ve kontrolleri
yapılmaktadır.

Kantin-Pastane-Fırın Denetimleri

Seyyar Satıcı Denetimi: Belediyemize yapılan Ģikâyetler ve mutat kontrollerde seyyar satıcıların önlenmesine yönelik faaliyetler yürütülmektedir.
Ruhsat Kontrolü ve Denetimi: Bölgemizdeki iĢyerlerinin iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatları periyodik
olarak kontrol edilmektedir.
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Dilencilerle Mücadele Faaliyeti: Bölgemizde yapılan genel kontrollerde ve vatandaĢlarımızın Ģikâyetleri üzerine müdürlüğümüz personelinin de katıldığı EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi bünyesinde kurulan sivil olarak çalıĢan ekiplerce dilencilikle mücadele edilmektedir. Dilencilerin topladığı kâğıt ve
bozuk paralar tutanakla kayıt altına alınmakta, gerekli yasal iĢlemler yapılmaktadır.
Pazar Yerleri Denetimi: Sorumluluk bölgemizde kurulan semt ve kapalı pazaryerlerinin oluĢturulan
ekipler tarafından denetim ve kontrolü yapılmaktadır. Bu yöndeki Ģikâyetler anında pazaryerlerinde
görevli zabıta personeli tarafından giderilmekte ve gerekli iĢlemler yapılmaktadır.
Zabıta Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan pazaryerleri;
 Pazartesi;
o Orhangazi Pazaryeri
o Yıldıztepe Pazaryeri
o Gündoğdu Pazaryeri
 Salı;
o Emek Pazaryeri
o Yenidoğan Pazaryeri






Çarşamba;
o AkarbaĢı Pazaryeri
o Ihlamurkent Pazaryeri
Perşembe;
o Odunpazarı Pazaryeri
o Erenköy Pazaryeri
Cuma;
o Kırmızıtoprak Pazaryeri
o Gökmeydan Pazaryeri
Cumartesi;
o Yenikent Pazaryeri
o 75. Yıl Pazaryeri
Pazar;
o Çankaya pazaryeri

Geri Dönüşüm Ekibi Faaliyetleri: OluĢturulan mobil geri dönüĢüm ekiplerimiz Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü ile koordineli olarak mutat kontrollerini sürdürmekte ve bu konuda gelen Ģikâyetleri değerlendirmektedir.
İnşaat Kontrol Ekibi Faaliyetleri: Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile iĢgaliye ile ilgili
gerekli kontrol ve denetimler sürdürülmektedir.
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Temizlik İşleri Müdürlüğü
Evsel Atıkların (Çöp) Toplanması Faaliyeti; Modern bir kent temiz bir çevre ile mümkün olur ilkesinden hareketle, hemĢerilerimize daha temiz, daha sağlıklı ve daha kaliteli bir çevre sunabilmek adına
çalıĢmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Odunpazarı Bölgesinde çöp toplama ve çevre temizliği
hizmetlerinin en etkili ve verimli Ģekilde yerine getirilmesi hususu büyük önem kazanmaktadır. Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü olarak faaliyetlerimizi bu önem doğrultusunda yürütmekteyiz.
Odunpazarı ilçesine bağlı mahallelerde çöplerin birikmesi önlenerek, çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmiĢtir. Aynı zamanda çöp atıklarından türeyen ve insan sağlığını tehdit eden bakterilerin yayılması önlenerek hemĢerilerimizin sağlığı güvence altına alınmıĢtır.
Çöpler, hidrolik sıkıĢtırmalı çöp kamyonları kullanılarak bazı mahallelerde poĢet sistemiyle
bazı mahallelerde ise konteynır sistemiyle periyodik olarak toplanmaktadır. Katı atık toplama iĢi, gece
ve gündüz vardiyaları olmak üzere çift vardiya olarak sürdürülmektedir. 8 mahallede sabah 07.00–
09.00 arasında çıkarılan çöpler 09.00–17.00 arasında, 29 mahallede akĢam 19.00–21.00 saatleri arasında çıkarılan çöpler 22.00- 06.00 arasında toplanmaktadır.
 36 mahallede haftanın her günü,
 10 mahallede haftanın 3 günü,
 39 mahallede haftanın 1 günü,
 OSB‟nin çöpleri ise haftada 6 gün toplanmaktadır.
Ġlçemiz sınırlarında bulunan 35 merkez mahalle olarak adlandırdığımız mahallelerimizde toplamda 3.326 adet sokağımız bulunmaktadır. Burada çöp toplama iĢlemi her gün yapılmaktadır. Ayrıca
çarĢı bölgesinde (Arifiye, Ġstiklal ve DeliklitaĢ) araçlarımız 24 saat kesintisiz olarak çöp toplama hizmeti vermiĢtir. Çöp toplama iĢlemi 27 adet hidrolik sıkıĢtırmalı çöp kamyonu olmak üzere toplamda
33 araçla yapılmaktadır.
2019 yılı içerisinde bölgemiz dâhilinde toplam 126.525 ton evsel atık toplanmıĢtır.
İnşaat, Evlerde Yapılan Tadilat vb. Atıkların Toplanması ve Nakli Faaliyeti: ĠnĢaat tadilatlarından
çıkan moloz atıkları, hanelerden çıkarılan atık eĢyalar (koltuk, halı vb.), iĢyerlerinden çıkan üretimden
kaynaklı atıklar (tekstil, mobilya vb. atıklar) rutin çöp toplama programından farklı olarak
açık/damperli araçlarımızla toplanarak EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesine ait Katı Atık Düzenli Depolama Alanına nakledilmiĢtir. 2019 yılı boyunca bölgemizden 8.462 ton atık toplanmıĢtır.
Cadde ve Sokak Süpürme Faaliyeti: HemĢerilerimizin temiz ve sağlıklı bir ortamda yaĢayabilmesi
için cadde ve sokak süpürme çalıĢmaları büyük önem taĢımaktadır. Gün içerisinde çeĢitli faktörlere
bağlı olarak kirlenen cadde ve sokaklar elle süpürme personellerimiz ve süpürme araçlarımız ile önceden hazırlanan süpürme programı doğrultusunda düzenli olarak temizlenmiĢtir. Süpürme çalıĢmalarımız program dâhilinde 85 mahallede yapılmıĢtır. Süpürme çalıĢmaları 107 süpürgeci personel, 8 m3’
lük yol süpürme aracı, 40 adet 90 litre Ģarjlı Mini Vakumlu Süpürge, 4 adet Elektrikli Mini Yol Süpürme Makinesi, 3 adet Hidrolik Yol Süpürme Aracı, 2 adet vakumlu mini yaprak toplama makinesi
ile gerçekleĢtirilmiĢtir.
2019 yılında bölgemizde; 2 çöp ev, 1.390 boĢ arsa, 14.173 sokak ve 2.057 cadde temizliği yapılmıĢtır. Ayrıca 2019 yılında denetimli serbestlik ekibi tarafından; 736 cadde, 7.434 sokak, 2.543 boĢ
arsa temizliği yapılmıĢtır.
Yıkama Faaliyeti: Meydan, cadde, sokak, kaldırım, yaya alanları ile pazar kullanım alanları dâhil tüm
alanların süpürülmesi, yıkanması ve devamlı olarak temiz tutulması sağlanmıĢtır.
Mahalle Ekibi ve Acil Ekip Faaliyeti: Odunpazarı Bölgesinde bulunan tüm cadde ve sokaklar düzenli
olarak elle ve süpürme araçları ile süpürülmüĢ olup, bu süpürme çalıĢmalarına ek olarak mahalle ekibimiz ve acil temizlik durumunda acil ekibimiz ile yapmıĢ olduğumuz detaylı temizlik çalıĢmaları
hemĢerilerimizin memnuniyet seviyesini önemli miktarda arttırmıĢ ve hemĢerilerimizden çok olumlu
geri dönüĢler alınmıĢtır.
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ÇalıĢma yapılan bölgenin tamamında;
 Tüm cadde-sokaklar süpürülmüĢ,
 Otların biçimi yapılmıĢ,
 BoĢ arsaların temizliği yapılmıĢ,
 Tören alanı bölgesinin temizliği yapılmıĢ,
 Karla mücadele çalıĢmaları yapılmıĢ,
 Yıkama çalıĢmaları yapılmıĢ ve o bölgenin ince temizliği de yapılmıĢtır.

Grafik 1 - Cadde, Sokak, Boş Arsa, Çöp Ev Bilgileri

Pazaryeri Temizliği Faaliyeti: 15 mahalle genelinde kurulan semt pazar yerinin temizliği 1 sorumlu
personel ve 11 temizlik iĢçisi olmak üzere toplamda 12 kiĢiden oluĢan temizlik ekibi, 1 adet çöp toplama aracı, 1 adet zemin yol süpürge makinesi, 1 adet kepçe ve 1 adet damperli araç, 1 adet arazöz ile
gerçekleĢtirilmektedir.

Pazartesi
Orhangazi
Yıldıztepe
Gündoğdu
KurtuluĢ

Salı
Emek
Yenidoğan
KurtuluĢ

Temizlik Yapılan Pazaryerleri ve Günleri
Çarşamba
Perşembe
Cuma
ViĢnelik
Odunpazarı
Kırmızıtoprak
KurtuluĢ
Erenköy
Gökmeydan
Ihlamurkent
KurtuluĢ
KurtuluĢ

Tablo 29 - Temizlik Yapılan Pazaryerleri ve Günleri
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Cumartesi
Yenikent
75. Yıl
KurtuluĢ

Pazar
Çankaya
KurtuluĢ

Konteynır Tamir ve Bakım, Yıkama ve Dezenfekte ile Konteynır Tank Dağıtım Faaliyeti: Bölge
denetim ekiplerimizin yapmıĢ olduğu tespitler ve hemĢerilerimizden gelen talepler doğrultusunda
programa alınan konteynırların bakım ve onarımları gerek yerinde gerekse de Ģantiyede yapılmıĢtır.
Zamanla yıpranan eski ve kötü bir görünüm kazanarak çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veren çöp
konteynırları, yapılan tamir ve bakım iĢlemleri ile Ģehir estetiğine uygun bir görünüme kavuĢturulmuĢtur. 2019 yılı içerisinde 929 adet konteynırın tamir ve bakımı yapılmıĢtır.
Konteynır yıkama ve dezenfekte aracı ile Odunpazarı Bölgesi’nde tüm konteynırların periyodik olarak yıkama ve dezenfekte iĢlemi yapılmıĢtır. Bu sayede konteynırların kötü koku ve kirli görünümden kurtulmuĢ olmaları sağlanırken çöp atıklardan kaynaklı bakteri oluĢumu engellenerek halkımızın sağlığı güvence altına alınmıĢtır.
2019 yılı boyunca toplam 13.126 adet çöp konteynırının yıkama ve dezenfekte iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
2019 yılı içerisinde 100 adet 800 litre, 100 adet de 1.100 litre demir çöp konteynırı alınarak
bölgemizde hemĢerilerimizin kullanımına sunulmuĢtur.
Talep ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi Faaliyeti: Müdürlüğümüze gerek doğrudan gerekse de
BELSĠS üzerinden gelen Ģikâyet ve talepler büro ekibimiz tarafından alındıktan hemen sonra, ilgili
Bölge Ekibine iletilmiĢtir. Bölge Ekibimiz tarafından alınan bu Ģikâyet ve talepler çoğunlukla aynı gün
içerisinde çözüme kavuĢturulmuĢ ve büro ekibimize geri dönüĢleri yapılmıĢtır. Büro ekibimiz hemĢerilerimize geri dönerek gereken bilgilendirmeyi yapmıĢ olup, Ģikâyet ve taleplerinin çözüme kavuĢup
kavuĢmadığının teyidi gerçekleĢtirilmiĢtir.
2019 yılında; 233 Ģikâyet, 1.808 talep ve 12 talep + Ģikâyet olarak baĢvuru alınmıĢtır.
Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyeti: Çöp toplama iĢleminin günlük olarak yapılmasının yanı sıra
hemĢehrilerimizin bilinçlendirilmesine yönelik çalıĢmalar da yapılmıĢtır. Ekiplerimiz tarafından, zamansız ve uygunsuz Ģekilde çöp çıkarılan bölgelerin tespiti yapıldıktan sonra o bölgedeki
hemĢehrilerimizle bire bir görüĢülmüĢ, zamansız çöp çıkardığı tespit edilen hemĢehrilerimize çöp toplama saatleri belirtilmiĢ, çöplerin zamanında usule uygun çıkarılması yönünde birebir görüĢmeler yapılmıĢtır.
Çevrenin korunması ve çevre bilinci oluĢturmak amacıyla her seviyede, özellikle ilkokul, ortaokul, anaokulu seviyesinde ve kamu kurumlarında eğitim ve bilgilendirme çalıĢmaları yapılmıĢtır.
2019 yılında 2.807 kiĢiye 55 seans evsel katı atıklar, ambalaj atıkları, atık piller, bitkisel atık
yağlar, atık elektrikli elektronik eĢyalar, atık florasan ve lambalar ile tekstil atıkları hakkında eğitim
seminerleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
Ambalaj Atıklarının Toplanması Faaliyeti: “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” gereği yürütülen Odunpazarı Geri Kazanım Sistemi mahallelerde, bölgemizdeki tüm okullarda, kamu kurumlarında ve marketlerde, aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda ve diğer sanayi sitelerinde uygulanmaya devam etmektedir.
Ambalaj atıklarının biriktirilmesi için 4 daire ve üzeri daireye sahip olan binalara geri dönüĢüm aparatı, okul, kamu kurumu, sağlık kurumları ve iĢyerlerine ise geri dönüĢüm kutusu verilmektedir. 2019 yılında mevcut geri dönüĢüm ve aparatlarına ilave olarak 1.080 adet geri dönüĢüm kutusu,
177 adet geri dönüĢüm aparatı ve 67 adet geri dönüĢüm bidonu kullanıma sunulmuĢtur.
Ana cadde, çarĢı bölgesi ve sanayi sitelerinden ambalaj atıkları her gün, konutlardan kaynaklı
ambalaj atıkları ise mahallelerden haftanın 2 günü toplanmaktadır. Toplama iĢleminde toplam 10 adet
araç görev yapmaktadır.
Ambalaj atığı toplama çalıĢmaları belediyemiz ve Benli Geri DönüĢüm Mak. San. Tic. A.ġ.
arasında yapılan sözleĢme ile firmanın araç ve personelleri vasıtasıyla yürütülmekteydi. 09/09/2019
tarihinde firma ile karĢılıklı anlaĢılarak sözleĢme feshedilmiĢtir. Firma 20/09/2019 tarihinde toplama
çalıĢmalarına son vermiĢtir. Bu nedenle ambalaj atığı toplama çalıĢmalarımız kendi araçlarımız ile
yapılmıĢ olup, çöplerden ayrı bir Ģekilde alınarak EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesinin Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına gönderilmiĢtir. Ambalaj atıklarının toplanması ve ayrılması iĢi ile ilgili çalıĢmaların yeni bir firma tarafından yürütülmesi için ihale sürecimiz baĢlamıĢtır. Ġhale 19 Aralık 2019
tarihinde gerçekleĢtirilmiĢ olup, katılım olmamıĢtır.
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2019 yılında konutlardan toplanan ambalaj atık miktarı 6.071 ton olarak gerçekleĢmiĢtir.
Atık Pil ve Bataryaların Toplanması Faaliyeti: Atık pil ve batarya toplama çalıĢmalarımız TAP Derneği (TaĢınabilir Pil Üreticileri Derneği) ile birlikte yürütülmeye devam etmektedir. Okullar, hastaneler, resmi kurumlar, muhtarlıklar ve belediyemizin hizmet binalarında oluĢturulan toplama noktalarına
atık pil ve bataryalar bırakılabilmektedir. Bu noktalardan ekiplerimiz tarafından toplanan atık pil ve
bataryaların TAP Derneğine teslim edilerek çevreye zarar vermeyecek Ģekilde bertarafı sağlanmaktadır. 2019 yılında 6.964 kg atık pil ve batarya toplamıĢtır.
2019 yılında okullar arasında Atık Pil Toplama YarıĢması düzenlenmiĢtir. En çok pil toplayan
ilk üç okula hediyeleri teslim edilmiĢtir. Dereceye giren okullar ve ödülleri;
1. Öğretmen Esra Akkaya Anaokulu – Masa tenisi seti
2. Eti Maden ĠĢletmeleri Ġlkokulu - Masalı Satranç Takımı
3. 24 Kasım Ġlkokulu – Spor Seti
Ayrıca dereceye giren ilk üç okulun dıĢındaki ilk on okula da bir koli A4 kâğıdı hediye verilmiĢtir.
Bitkisel Atık Yağların Toplanması Faaliyeti: Belediyemiz 2010 yılında baĢlamıĢ olduğu bitkisel atık
yağların konut ve iĢyerlerinden toplanması çalıĢmalarına devam etmektedir. Ġlgili yönetmelik çerçevesinde çevre lisanslı firma Deha Bitkisel Yağ Toplama Geri Kazanım Biodizel Üretimi San. ve Tic.
A.ġ. ile çalıĢmalar yürütülmektedir. 13 Aralık 2019 tarihinden itibaren Habitat Geri DönüĢüm ve Çevre San. Tic. Ltd. ġti. ile anlaĢılarak bitkisel atık yağ toplama çalıĢmalarına devam edilmektedir.
VatandaĢlar evlerinde bir kapta biriktirdikleri atık yağları kaplarıyla birlikte mahalle muhtarlıklarında, okullarda ve camilerde bulunan atık yağ bidonlarına bırakabilmektedir. Atık yağ bidonları
dolduğu zaman toplama ekibimiz tarafından boĢaltılmaktadır.
VatandaĢlarımız evlerinde en az 5 litre atık yağ biriktirdiklerinde 250 43 46 numaralı telefonumuzu aramaları veya 0552 250 43 46 WhatsApp hattımızdan iletiĢime geçmeleri doğrultusunda atık
yağları evlerinden alınmaktadır. 2019 yılında 247 ton bitkisel atık yağ toplanmıĢtır.
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Toplanması Faaliyeti: Odunpazarı Belediyesi Temizlik ĠĢleri
Müdürlüğü olarak 2016 yılında baĢlanan Atık Elektrikli ve Elektronik EĢya(AEEE) toplama çalıĢmalarımız devam etmektedir. 2017 yılında AEEE’lerin daha etkili toplanması amacıyla Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiĢ kuruluĢ olan ELDAY (Elektrik ve Elektronik Geri DönüĢüm
ve Atık Yönetimi Derneği Ġktisadi ĠĢletmesi) ve AGĠD (Aydınlatma Gereçleri Ġmalatçıları Derneği
Ticari ĠĢletmesi) ile protokol imzalanmıĢtır. AEEE toplama kutuları yetkilendirilmiĢ kuruluĢlar tarafından temin edilmektedir. Ayrıca 250 43 46 numaralı Alo Atık hattı arandığında vatandaĢlarımızın
evlerinden bu atıklar alınmaktadır.
Toplanan atıklar geri dönüĢüm veya bertaraf edilmek amacıyla çevre lisanslı firmalara gönderilmektedir. 2019 yılında 2.326 kg AEEE, 170 kg aydınlatma gereçleri toplanmıĢtır.
Atık Yönetimi Faaliyeti: Belediyemiz faaliyetleri esnasında ortaya çıkan atık motor yağları,
kontamine ambalaj atıkları, ömrünü tamamlamıĢ lastikler, atık tonerler ve tıbbi atıklar Müdürlüğümüz
tarafından yönetilmektedir. Tüm atıklar çevre lisanslı firmalara verilerek bertarafı veya geri kazanımı
gerçekleĢtirilmektedir.
Atık Yönetimi Bilgileri
Atık Cinsi
Motor, Ģanzıman ve yağlama yağları

Miktar
1.000 litre

Tehlikeli maddelerle kontamine olmuĢ ambalajlar

776 kg

Ömrünü tamamlamıĢ otomobil lastikleri

5.655 kg

Tıbbi atık

20.908 kg

Tablo 30 - Atık Yönetimi Bilgileri
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2017 yılında 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı belediyemiz arĢiv binası yanına kurulan
EskiĢehir’in ilk ve tek Atık Getirme Merkezi’nde depolanan atıklar, (kâğıt-kartonlar, plastikler, metaller, camlar, ahĢaplar, tekstil-giysiler, kurĢunlu piller, diğer piller, florasan lambalar, atık elektrikli
elektronik eĢyalar, ilaçlar, yağlar, hacimli atıklar (eski ev eĢyaları), ömrünü tamamlamıĢ lastikler, evlerden çıkan tehlikeli atıklar) geri dönüĢüme veya bertaraf edilmek üzere çevre lisanslı tesislere gönderilmiĢtir. Bu sayede daha önce büyük oranda evsel çöp ile birlikte EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi
çöp alanına atılan veya boĢ arsalara bırakılan bu atıkların çevreye zarar vermesi engellenmiĢtir.
Jilet Atıklarının Toplanması Faaliyeti: Bölgemizde yer alan berber ve kuaför salonlarında ortaya
çıkan ve çöpe atılan jilet atıkları sokak hayvanları için büyük tehlikeye neden olmaktadır. Bu tehlikenin bertaraf edilmesi adına berber ve kuaför salonlarına jilet toplama aparatları dağıtılarak çöpe atılması engellenmiĢtir. 2019 yılı boyunca 38 kg jilet toplanmıĢtır.
Tekstil Atıklarının Toplanması Faaliyeti: Belediyemiz tekstil atıklarının toplanması konusunda
Teamtex Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi ile protokol imzalamıĢtır. Bu kapsamda bazı muhtarlıklar ve bazı noktalara yerleĢtirilen tekstil atığı toplama kumbarası sayesinde 2019 yılında 153 ton
tekstil atığı toplanmıĢtır.
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Cenaze Defin Ruhsatı Hizmeti: Müdürlüğümüzce düzenlenen ölüm izni belgesi bilgileri aĢağıdaki
tabloda gösterilmiĢtir.
Cenaze Defin Ruhsatı Hizmet Bilgileri
İşlem Adı

2017

2018

2019

Cenaze Defin Ruhsat Sayısı

873

846

764

Tablo 31 - Cenaze Defin Ruhsatı Bilgileri

Müdürlüğümüz tarafından cenaze sahiplerine ücretsiz kefen ve mezar tahtası verilerek defin
iĢlemleri yürütülmektedir.
Ayrıca Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü bünyesinde çalıĢan Cenaze Taziye Ekibi bölgemizde vefat
eden cenazelerin evlerine randevu sistemi ile ziyaretler yapmakta cenaze için gerekli olan dini iĢlemleri gerçekleĢtirmektedir.
2019 yılı içerisinde 939 adet taziye ziyareti gerçekleĢtirilmiĢtir.
Hasta Personelin Muayene Hizmeti:
Belediyemiz çalıĢanlarının teĢhis ve tedavi uygulamaları kurum tabipliğimiz bünyesinde gerçekleĢtirilmektedir. Ayrıca ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde kurumumuz iĢ ve iĢçi sağlığı
çalıĢmaları yapılmıĢ, çalıĢanları ağır ve tehlikeli rapor ve periyodik muayene kontrolleri yapılmaktadır.
Hasta Personel Muayene Bilgileri
Muayene Sayısı

2017

2018

2019

Toplam (ĠĢçi + Memur)

600

1400

2.191

Tablo 32 - Hasta Personel Muayene Bilgileri

139 | S a y f a

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İmar Çapı Servisi: 2019 yılı içerisinde 678 adet imar çapı düzenlenmiĢtir. 25 adet resmi kurum ve
vatandaĢ yazıĢmasına cevap verilmiĢtir. 9 adet teknik komisyon kararı yazılmıĢtır.
Kadastro Servisi: Ġfraz, tevhit, yola terk ve ihdas iĢlemleri için 230 adet dosya hazırlanmıĢtır.
İmar Bilgi Formu Servisi: 1.376 adet resmi kurum ve vatandaĢ yazıĢmasına cevap verilmiĢtir.
Harita Servisi: Tamamlanan 18.madde uygulaması 961.327,18 m² devam eden 18 inci madde uygulaması 3.134.165,00 m²’dir. 10/c hata düzeltme iĢlemleri 26.330,00 m²’dir. ÇeĢitli kamu kurum ve
vatandaĢ yazıĢmaları 517 adettir. ĠliĢik kesme için düzenlenen evrak 573 adettir.
Fen İşleri Müdürlüğü
Ham Yol Açma Faaliyeti;
2019 yılı içerisinde ham yol açma faaliyeti kapsamında;
 41.778,33 ton hafriyat (kazı) çalıĢması yapılmıĢtır.
 20.213,00 ton yol altı temel malzemesi (yeĢil malzeme) ham yol açma faaliyetlerimizde kullanılmak üzere malzeme ocağından kendi iĢ makinelerimizle çıkarılmıĢ ve kamyonlarımıza yüklenerek ilgili çalıĢma alanlarına sevk edilmiĢtir.
 16.902.00 ton mekanik malzeme (0–25 mm mıcır) ham yol olarak açılan yolların faaliyete geçirilmesi için yollara serilmiĢ ve stabilize yol olarak vatandaĢlarımızın kullanımına açılmıĢtır.
 5.859,00 ton balans malzeme kullanılarak ihtiyaç arz eden ham yolların zemin iyileĢtirme çalıĢmaları yapılmıĢtır.
2019 yılı içerisinde 53.492,00 m² ham yol açılan adresler Ģunlardır;
 AkarbaĢı Mahallesi Habip Hacı Rıza Çıkmazı 500 m²,
 Karacahöyük Mahallesi 560. Sokak 5.000 m²,
 Emek Mahallesi Baki Sokak 1.400 m²,
 Alanönü Mahallesi Esenyurt Sokak 1.800 m²,
 71 Evler Mahallesi 10896. Sokak 441 m²,
 Emek Mahallesi Günebakan Sokak 300 m²,
 Musalar Mahallesi iç yolu 5.000 m²,
 Karapazar-Derbent Elektrik Enerjisi Yolu 28.000 m²,
 Alanönü Mahallesi Melekler Sokak 1.800m²,
 Alanönü Mahallesi Sercan Sokak 720m²,
 71 Evler Mahallesi Askerler Sokak 1.980 m²,
 71 Evler Mahallesi Ferhat Sokak 777m²,
 71 Evler Mahallesi Samanyolu Sokak 924 m²,
 71 Evler Mahallesi Orkideler Sokak 2.400 m²,
 Orhangazi Mahallesi Anıtlar Sokak 700 m²,
 Harmandalı Mahallesi iç yolu 1.750 m²
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Ham Yol Çalışma Bilgileri

Yıl

2019

Mekanik
(0–25 mm mıcır)

Yol altı temel malzeme
(yeşil malzeme)

Hafriyat
(kazı çalışmaları)

Ton

Ton

Ton

16.902,00

20.213,00

41.708,33

Tablo 33 - Ham Yol Çalışma Bilgileri

Yol Kaplama Faaliyeti;
2019 yılı içerisinde yol kaplama çalıĢmalarımız kilitli beton parke taĢı, asfalt ve beton yol uygulaması olmak üzere 3 ana kalemde gerçekleĢmiĢtir. 2019 yılı içerisinde altyapı iĢlemleri tamamlanmıĢ, yol kaplama ihtiyacı olan mahallelerin, sokak ve caddelerinde çalıĢmalar yapılmıĢtır.
Yol Kaplama Çalışma Bilgileri
Kilitli Beton Parke Taş

Asfalt

Beton Yol

M²

M²

M²

5.614,50

109.501,00

3.900,00

Yıl
2019
Tablo 34 - Yol Kaplama Çalışma Bilgileri

Tretuar Kaplama Faaliyeti;
2019 yılında tretuar kaplama faaliyetlerimiz Emek, 71 Evler, VadiĢehir, Ihlamurkent, Çankaya, Yenikent, Gültepe, Büyükdere, ViĢnelik, Orhangazi, Alanönü, Kırmızıtoprak ve 75.Yıl mahallelerinde gerçekleĢmiĢtir. ÇalıĢmalara iliĢkin toplam miktarlar aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.
Tretuar Kaplama Faaliyet Bilgileri
Altıgen

Asfalt

Beton

Bordür

Dolgu

M²

M²

M²

Metre

M³

1.251,00

30.425,70

15.701,00

24.976,10

5.297,55

Yıl

2019

Tablo 35 - Tretuar Kaplama Faaliyet Bilgileri

Yol-Tretuar Tamir Faaliyeti;
Fen ĠĢleri Müdürlüğü yol bakım onarım ekipleri tarafından 2019 yılı içerisinde yapılan asfalt,
kilit taĢı ve tretuar tamiri faaliyetine iliĢkin bilgiler aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.
Yol ve Tretuar Tamir Faaliyeti

Ton

m2

Kilit Taşı
Tamiratı
Yapılması
m2

23.998,50

119.992,50

32.424,50

Yama Asfaltı
Yapılması

YIL

2019

Tablo 36 - Yol ve Tretuar Tamir Faaliyeti
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Bordür
Tamiratı
Yapılması
Metre
7.689,20

Tretuar
Tamirat
m2
4.924,25
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Yapım ve Tadilat Faaliyeti;
Yapım İşleri Faaliyeti: Bu faaliyet kapsamında ihale usulü ile gerçekleĢtirilen yapım iĢleri aĢağıda
belirtilmiĢtir;
Belediye sınırları içerisinde 23.398,50 ton plent altı aĢınma asfaltı kullanılarak asfalt yama iĢi
yapılmıĢtır.
Belediye sınırları içerisinde 27.918,57 ton aĢınma asfaltı ile finisher serimi yol yapılmıĢtır.
 71 Evler Mahallesi 725,40 ton (4.238,00 m²)
 75. Yıl Mahallesi 8.536,30 ton (31.737,50 m²)
 Alanönü Mahallesi 974,10 ton (3.192,50 m²)
 Büyükdere Mahallesi 489,50 ton (1.927,50 m²)
 Çankaya Mahallesi 332,60 ton (1.392,00 m²)
 Emek Mahallesi 12.842,97 ton (55.980,78 m²)
 Ihlamurkent Mahallesi 590,60 ton (1.432,20 m²)
 Kırmızıtoprak Mahallesi 336,70 ton (1.281,00 m²)
 Osmangazi Mahallesi 515,85 ton (2.114,00 m²)
 VadiĢehir Mahallesi 558,10 ton (887,50 m²)
 Yenikent Mahallesi 2.016,45 ton (5.317,60 m²)
Belediye sınırları içerisinde 3.880,70 ton tretuar asfaltı ile ihale kapsamında baskı desenli asfalt tretuar yapılmıĢtır.
 Emek Mahallesi 3.116,92 ton (23.170,90 m²)
 Osmangazi Mahallesi 41,55 ton (207,75 m²),
 Büyükdere Mahallesi 141,50 ton (771,00 m²)
 Ihlamurkent Mahallesi 206,25 ton (613,80 m²)
 Alanönü Mahallesi 41,85 ton (1.262,50 m²)
 Arifiye Mahallesi 15,35 ton
 Çankaya Mahallesi 41,65 ton (580 m²)
 Kırmızıtoprak Mahallesi 15,20 ton (79,04 m²)
 71Evler Mahallesi 231,75 ton (1.633,50 m²)
 Gültepe Mahallesi 19,25 ton (100,10 m²)
 ViĢnelik Mahallesi 9,50 ton (49,40 m²)










Belediye sınırları içerisinde ihale kapsamında 24.029,10 metretül tretuar bordürü yapılmıĢtır.
71 Evler Mahallesi 999,60 metretül
75. Yıl Mahallesi 7.242,80 metretül
Alanönü Mahallesi 943,60 metretül
Büyükdere Mahallesi 678,80 metretül
Çankaya Mahallesi 338,10 metretül
Emek Mahallesi 17.792,20 metretül
Ihlamurkent Mahallesi 531,30 metretül
Kırmızıtoprak Mahallesi 235,90 metretül
VadiĢehir Mahallesi 367,50 metretül
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Yol Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyeti; Bu faaliyet kapsamında belediye mücavir alanı içerisinde
aĢağıdaki çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir;
3.900,00 m² finisher serimi beton yol uygulaması Kanlıpınar Mah. S.S. Metal Sanayicileri Geri DönüĢüm Toplu ĠĢyeri Yapı Kooperatifi giriĢ yolu üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir.
5.614,50 m² kilitli beton parke taĢ kaplama iĢi;
 75.Yıl Mah. 1.415,00 m² (Ümit YaĢar Oğuzcan Sk.-Cemal ReĢit Rey Sk.),
 Alanönü Mah. 722,50 m² (Hilal Sk.-Esengöl Sk.-Gayret Sk.),
 Orhangazi Mh.870 m² (Hedef Sk.- Görünüm Sk.- Aslıgül Sk.),
 Emek Mah. 2.007,00 m² (Bilgiçer Sk.- Ocak Sk.),
 Gökmeydan Mah. 285m² (Dönence Sk.),
71 Evler Mah. 315 m² (10896. Sk.) kilitli beton parke taĢ kaplama faaliyeti yapılmıĢtır.
 23.998,50 ton plent altı aĢınma asfaltı alt yapı kuruluĢlarının ve inĢaat firmalarının kazıları
sonucu bozulan asfalt yol kaplamalarının tamir çalıĢmalarında kullanılmıĢtır.
 844,10 ton tretuar asfaltı alt yapı kuruluĢlarının ve inĢaat firmalarının kazıları sonucu bozulan asfalt yol kaplamalarının tamir çalıĢmalarında kullanılmıĢtır.
 32.424,50 m² kilitli beton parke taĢ tamiri yapılmıĢtır.
 2.718 m² altıgen beton parke taĢ tamiri yapılmıĢtır.
 444 metretül 17‟lik bordür tamiri yapılmıĢtır.
 7.345,2 metretül 22‟lik bordür tamiri yapılmıĢtır.
 316 metretül 40*50 bordür yapılmıĢtır.
 645 m² 40*40 andezit taĢ tamiri yapılmıĢtır.
 21 m² 40*40 andezit taĢ döĢenmiĢtir.
 108 m² serbest boy andezit taĢ tamiri yapılmıĢtır.
 28,8 m² 40*40 karo tamiri yapılmıĢtır.
 15 m² 40*40 karo döĢenmiĢtir.
 1.054 m² granit küp taĢ tamiri yapılmıĢtır.
 462 m² granit küp taĢ döĢenmiĢtir.
 46 m² 30*30 taĢ tamiri yapılmıĢtır.
 320 m² 10*10 karo taĢ döĢenmiĢtir.
 95 m² baklava desenli taĢ döĢenmiĢtir.
 191,6 m² yağmur oluğu tamiri yapılmıĢtır.
 103 m² andezit yağmur oluğu tamiri yapılmıĢtır.
 52,53 ton soğuk asfalt, asfalt kaplamalı yolların kıĢ ayı içerisindeki tamirat iĢlerinde kullanılmıĢtır.
 1.012 ton taĢ tozu, beton parke taĢlarla döĢeli yolların tamirat iĢlerinde kullanılmıĢtır.
 848 ton freze asfalt kırığı malzemesi serilerek, yol iyileĢtirmeleri yapılmıĢtır.
 800 m³ hazır beton tretuar yapımında, muhtelif sokaklarda tehlike arz eden kısımlar için yapılan istinat duvarlarında ve perde beton çalıĢmalarında, Ģantiye içi hizmet yapılarının temel ve
taĢıyıcı kısımların yapımında kullanılmıĢtır.
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İnşaat Yapım, Bakım, Onarım ve Tadilat Faaliyeti;
 Koca Çınar YaĢam Merkezi‟nde seramik, kapı pencere ve tesisat tamir iĢleri yapılmıĢtır.
 Solucan Çiftliği‟nde, boya tamir iĢleri ve iç cephe seramik süpürgeliklerinin tamir iĢleri yapılmıĢtır.
 Orhan Oğuz Halk Merkezi‟nde, bozulan alçıpenlerinin tamir ve boya tadilatı iĢleri ile su tesisatlarının onarım iĢleri yapılmıĢtır.
 Karatepeliler Derneği‟nin, boya, su tesisatı, seramik, elektrik tesisatlarının bakım ve tamir iĢleri ile tuvalet ve bahçesine veranda yapılmıĢtır.
 EskiĢehir Engelliler Derneği binasına, tuvalet yapımı, su tesisatlarının onarımı ve seramik iĢleri yapılmıĢtır.
 Sevinç Mahallesi Ġrtibat Bürosu çatısının tamir iĢleri yapılmıĢtır.
 Hasan Doğan Spor Tesisleri‟nde, kaleler için rampa, elektrik ve su tesisatlarının onarım iĢleri
yapılmıĢtır.
 Ġki Eylül Sosyal YaĢam Merkezinin, 508 numaralı odasında alçıpen malzemeden bölme duvar
oluĢturulmuĢtur. Ayrıca bina iç kısımlarının boya tadilatı iĢleri yapılmıĢtır.
 Mehmet Terzi Spor Salonu‟nda, su tesisatlarının bakımı, bozulan alçıpenlerin, sökülen profillerin tamir ve bakım iĢleri yapılmıĢtır.
 Gültepe Mahallesi Dilektepe Sokak ile ġehit YüzbaĢı T. Güngör Caddesi bağlantısını sağlamak için merdiven yapılmıĢ ve andezit malzeme ile merdivenlerin kaplaması yapılmıĢtır.
 Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve KreĢin elektrik ve sıhhi tesisatlarının bakım ve tamir iĢleri
yapılmıĢtır.
 75. Yıl Mah. EMKO Sanayi Sitesindeki Zabıta Karakolunun boya iĢleri yapılmıĢtır.
 71 Evler Camii‟nde çatı yağmur oluklarının ve yağmur suyu iniĢ borularının bozulanlarının
yenileme iĢleri yapılmıĢtır.
 Selami Vardar Halk Merkezinin, sıhhi tesisatların, bozulan alçıpenlerin tamir ve boya iĢleri
yapılmıĢtır.
 Gündoğdu Mahallesi Ayan Sokak No:5 adresindeki yanan evin tamamının tadilat iĢleri yapılmıĢtır.
 Odunpazarı Belediye Hizmet Binasının, çeĢitli tadilat ve bakım iĢleri yapılmıĢtır. Bu kapsamda çatısının tamiri, tuvaletlerinin bozulan seramiklerinin tamiri ve derzlerinin yenilenmesi yapılmıĢtır. Kapalı garajın zemin betonu yenilenmiĢ, seramik ve çatı tamiri yapılarak yapı komple boyanmıĢtır. Ayrıca Belediye Hizmet Binasına mescit yapılmıĢtır.
 Hasan Polatkan Kültür Merkezi ÇağdaĢ Sanatlar Galerisinin boya tadilatı iĢleri yapılmıĢtır.
 ViĢnelik Mah. Çolpan Sokak‟taki elektrik trafosunun boya tadilatı iĢleri yapılmıĢtır.
 Emek Mah. Dilek Caddesi üzerinde bulunan parka perde beton duvar imalatı yapılmıĢtır.
 Avdan Mah. Cemevi pis su tesisat bağlantısı için kanalizasyon parseli inĢa edilmiĢ olup, yapının dıĢ cephesinin ve tuvaletlerinin boyası ile alaturka tuvalet taĢı montajı ve sıhhi tesisatının
bakım iĢleri yapılmıĢtır.
 Sezai Aksoy, Orhan Oğuz, Aydın Arat, Hüsamettin Cindoruk Halk Merkezlerinin, alafranga
tuvalet taĢları sökülerek yerlerine alaturka tuvalet taĢı montajı yapılmıĢtır.
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Huzur Mah. Kayalıtepe Sokak No:2 adresindeki yanan evin tüm tadilat ve tamirat iĢleri yapılmıĢtır.
Kent Ormanı tuvalet yapılarının sıhhi tesisatlarının ve bozulan seramiklerinin onarım iĢleri
yapılmıĢtır.
Tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan aydınlatma apliklerinin bakımı ve yanmayan ampullerin değiĢimi yapılmıĢtır.
Karapınar Mah. Kayalıdere Sokağında ihtiyaç arz eden kısma perde beton duvar imalatı gerçekleĢtirilmiĢtir.
Yıldıztepe Mahallesi ġht. T. YüzbaĢı Güngör Caddesi No:112‟deki yanan döĢeme dükkânının
tüm tadilat ve tamirat iĢleri yapılmıĢtır.
ViĢnelik Mahallesi Muhtarlık Binasının boya iĢleri yapılmıĢtır.
Karapazar Mahallesi Muhtarlık Binası asma tavan ve boya iĢleri yapılmıĢtır.
Odunpazarı Belediyesi Hicri Sezen Parkı içinde bulunan büfenin genel bakım ve onarımı yapılmıĢ olup, Hicri Sezen Çay Bahçesine 20 m² depo alanı imalatı yapılmıĢtır.
Karapınar Mahallesi Erenyol Sokakta ihtiyaç arz eden kısma istinat duvarı yapılmıĢtır.
Sessiz Meleklerin Sesi Derneği PaĢa Mah. AcıçeĢme Sokak No:8 adresinde bulunan 80 m² dairenin tadilat iĢleri yapılmıĢtır.
Yağcızade Konağı‟nın bahçesinde bulunan sabit çadırın sökülüp konağın dıĢ cephesinin boya
tamirat iĢleri yapılmıĢtır.
Yağcızade Konağı‟nın Ataol Behramoğlu Okuma Evine dönüĢtürülmesi iĢi kapsamında; müĢtemilatın iç duvarları yıkılarak, 2 adet tuvalet, mutfak, çatının tamiri, yağmur suyu oluklarının
değiĢimi, ahĢap parkelerin bakımı yapılmıĢtır.
Orhan Oğuz Halk Merkezi‟ndeki Muhtarlık için ayrılan odanın tadilat iĢleri yapılmıĢtır.
Alanönü Mahallesi Ticaret Borsası Ortaokulu bahçesine perde beton duvar yapılmıĢtır. (68
metre uzunluğunda,1,25 metre yüksekliğinde)
Sultandere Mahallesi‟nde bulunan Belediyemiz ArĢiv Binasının boya tadilatı iĢleri yapılmıĢtır.
UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü araç bakım atölyesinin, çatısının bakım ve onarım iĢleri yapılmıĢtır.
Arıköy‟e monte edilen su pompasına, alçıpen malzemeden kapalı alan yapı inĢa edilmiĢtir. Ayrıca 38 m²‟lik 6 kabinli tuvalet yapılmıĢtır.
Zeytindalı Oyunevi tuvaletlerinin, kırılan seramiklerinin değiĢimleri yapılmıĢtır.
Emek Mahallesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün pis su giderlerine çek valf takılmıĢtır.
Fen ĠĢleri Müdürlüğü Ģantiye alanı içerisinde 250 m² kapalı alana sahip kilitli beton parke taĢ
üretim tesisi kurulmuĢtur.
71 Evler Mahallesi Tarih Bulvarı No:63 adresinde bulunan engelli vatandaĢımızın evinin boya iĢleri yapılmıĢtır.
75. Yıl Mah. Selami Vardar Halk Merkezi binasının çevresine beton yağmur oluğu yapılmıĢtır.
Büyükdere Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde bulunan, belediyemizce kiralanan 556
m² büyüklüğündeki dükkânın halk merkezine dönüĢtürülmesi iĢi kapsamında; 4 adet derslik, 1
spor odası, mutfak, kazan dairesi, idari ofis bölümleri oluĢturularak, Erdal Ġnönü Halk Merkezi haline getirilmiĢtir.
Orhangazi Halk Merkezi binasının etrafına perde betondan bahçe duvarı, bahçe çıkıĢına demir kapı, Atatürk büstü, alçıpen malzemeden bölme duvar ve merdiven altına da oda yapılmıĢtır.
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hayvan Barınağına 773 m² taban alanı
bulunan 68 adet 2 bölmeli yazlık ve kıĢlık köpek kulübeleri yapılmıĢtır.
Ġstiklal Mahallesi BaĢarılı Sokak No:31 adresinde bulunan Ceren Özdemir Adalar Gençlik
Merkezine engelli rampası, duvarlarına epoksi kaplama, 2 adet 25m² tuğla bölme duvarlarının
yıkılması, hizmet amacına yönelik alçıpen ve kutu profil malzemelerle bölme duvarlar yapılmıĢ
olup, depo alanı oluĢturulmuĢtur.

147 | S a y f a














KurtuluĢ Mahallesi Yalım Sokak No:3 adresinde bulunan yapının kreĢe dönüĢtürülmesi iĢi
kapsamında: 2 adet bayrak direği, Atatürk büstü, bölme duvarlarının yıkılıp tamirlerinin yapılması ve sıhhi tesisatlarının kreĢ standartlarına uygun hale getirilmesi sağlanmıĢtır.
Seramik Park içerisinde bulunan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi için 5 adet derslik yapılarak, yapının alçı ve boya tadilat iĢleri yapılmıĢtır.
Yenikent Mahallesi Genç Durak Gençlik Merkezinin, Spor ve Tenis Merkezine dönüĢtürülmesi
sağlanmıĢtır.
AkarbaĢı Mahallesi Anadolu Hastanesi‟nin bahçesine 180 m² kafeterya yapılmıĢtır.
Cunudiye Mahallesi muhtarlık binasının tadilat iĢleri (tuvaletin ve mutfağın seramik ve fayansları yenilenmiĢ, zeminlere laminant parke kaplanması ve boya iĢleri) yapılmıĢtır.
Gökmeydan Spor Kampüsü idari binasının boya iĢleri yapılmıĢtır.
71 Evler Mahallesinde bulunan Elbruz Bilge Özel Eğitim Uygulama Okuluna engelli rampası,
1 adet bayrak direği, bahçesine 30 m² beton karo taĢ kaplaması yapılmıĢtır.
Belediyemiz aĢevi binasının tamirat ve tadilat iĢleri yapılmıĢtır.
Yenikent Mahallesi Kalabak Camii‟ne kadınlar için tuvalet yapılmıĢtır.
Emek Kapalı Pazaryerine yağmur suyu giriĢini önlemek amaçlı, cephesine 60 m² trapez saç
kaplama yapılmıĢtır.
Gündoğdu Mahallesi muhtarlık binasının tadilat (çatısının bakımı, binanın boya iĢleri, cephesine ısı izolasyonu için 15 m² yalıtım malzemesi kaplama) iĢleri yapılmıĢtır.
Dede Mahallesi ġekerciler Sokak No:3 adresinde bulunan belediyemize ait yapının tamamının
tadilat iĢleri yapılarak, Fotoğraf Evine dönüĢtürülmüĢtür.
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Metruk ve Riskli Binalarda Güvenlik Tedbiri Alınması Faaliyeti; 2019 yılında güvenlik tedbiri alınan 90 adet binanın adresleri Ģu Ģekildedir;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Mahalle
ViĢnelik
Emek
Emek
Emek
Emek
Orhangazi
Gündoğdu
Yıldıztepe
Karapınar
Yıldıztepe
Karapınar
Orhangazi
Yıldıztepe
71 Evler
71 Evler
Gündoğdu
Büyükdere
71 Evler
Karapınar
Karapınar
Gündoğdu
Gündoğdu
Karapınar
Gündoğdu
Emek
Gündoğdu
Gündoğdu
Karapınar
Gündoğdu
Alanönü
Gündoğdu
Ihlamurkent
Gündoğdu
Erenköy
Osmangazi
Kırmızıtoprak
AkarbaĢı
71 Evler
Gündoğdu
KurtuluĢ
Büyükdere
KurtuluĢ
Akçağlan
PaĢa
AkarbaĢı

Sokak-Cadde
Yenibahçeler
Cumhuriyet
Güz
Hürriyet
Ziya Gökalp
Davetçi
Yazıcılar
Oruçkaptan
Hacı Hasan
Öznurlu
Esin
Aydınhan
Zincir
Akiler
DilĢad
Fatiher
Fazıl
Haknur
ġebboy
ġebboy
Filizer
Günberk
Çelikler
Tunakan
Mehmetçikler
Topraklı
Borsa
Hacı Hasan
ġendoğan
Çalıklar
Ford
Adalet-Kartopu
Merter
Ġtfaiyeci
YeĢilyalı
Kumru
Atatürk
Hayırlı
Uzayyolu
Yeniay
Elçi
Derecik
Poyraz
Kocamüftü
Debboy

No

Sıra

Sıra

Güvenlik Tedbiri Alınan Metruk ve Riskli Binalar
Mahalle

17
8
2
16
85
38
25
54
38
1
(13–15)
(40–42)
Bila
38
3
2
32
65
48
59
25
23
39
2
30
6
5
55
26
1
17
KöĢesi
2
24
4
3
14
13
8
20
(7–9)
24
22
6
43–45

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Emek
Yıldıztepe
Demirli
Alanönü
Alanönü
Orhangazi
Alanönü
Büyükdere
Emek
Yahnikapan
Orhangazi
Sümer
Erenköy
Osmangazi
Ihlamurkent
Cunudiye
DeliklitaĢ
Arifiye
Cunudiye
Cunudiye
Cunudiye
Alanönü
Huzur
Emek
Dede
Huzur
KurtuluĢ
Emek
Emek
Osmangazi
Huzur
Gündoğdu
Sümer
Erenköy
Sümer
ViĢnelik
AkarbaĢı
Karapınar
Huzur
KurtuluĢ
ViĢnelik
Alanönü
Emek
Gökmeydan
Huzur

Tablo 37 - Metruk ve Riskli Bina Bilgileri
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Sokak-Cadde

No

Eralp
55
Bayırlık
4
ÇamaĢırhaneler
2 Ad
Bekir ÇavuĢlar
(1–3)
Bekir ÇavuĢlar
7
Terrace Park Yanı
306
Akoğlan
20
Ali Çetinkaya-ÇeĢmekaya
Kadırgalar
12
Eski Su Deposu
Karaosmanoğlu
9
Büyükyavuz
7
Kınalı
58
Çetinay
57
Zakkumlar
86
DereçeĢme
10
Gülcemal
14
Yenigün
16
Debboy
69
Çoban
9
Kocatepe
24
Bakırcılar
33
Ali Rıza Efendi
23
Dilek
102
PaĢalar
66
Kayalıdere
60
Ilıman
38
Eğitim
13
Gökırmak
15
Demiryolcu
59
Bilginer
4
Topraklı
12*14
Çimenliova
14
KırbaĢı
101
Çakmak
9
Yenibahçeler
53
Hacı Hafız
8
Beylikova
6
NeĢe
3
Ġlk
22
Yenibahçeler
17
Akoğlan
50
Alpayer
27
Orkide
40
Ali Rıza Efendi
103
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Proje Keşif Faaliyeti:
2019 yılı içeresinde 2 adet mal alım ve 1 adet yapım ihalesi yapılmıĢtır.
Proje Uygulama ve Kontrollük Faaliyeti:
2019 yılında bu faaliyet kapsamında;
 27.918,57 ton aĢınma asfaltı ile finisher serimi yol yapılmıĢtır.
 3.880,70 ton tretuar asfaltı ile baskı desenli asfalt tretuar yapılmıĢtır.
 24.029,10 metretül tretuar bordürü yapılmıĢtır
 23.398,50 ton plent altı aĢınma asfaltı kullanılarak asfalt yama iĢi yapılmıĢtır.
 50.000 ton 0–25 mm mekanik malzeme, 10.000 ton 0–3 mm taĢ tozu yol yapımı hazırlık çalıĢmalarında kullanılmıĢtır.
Hakediş Faaliyeti:
Uygulanan projelerin gerçekleĢme oranına göre toplam 13 adet hakediĢ hazırlanmıĢ ve yükleniciye
ödemelerin yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğüne ilgili evraklar gönderilmiĢtir.
Karla Mücadele ve Tuzlama Faaliyeti:
2019 yılında meydana gelen kar yağıĢları sonucunda kapanan cadde ve sokakların açılması ve
karla kapanmaması için 24 saat (3 vardiya sistemiyle) karla mücadele hizmeti verilmiĢtir. VatandaĢlarımızın mağdur olmaması için 2 greyder, 6 beko, 2 yükleyici, 2 tuz savurucu, 5 bobket, 10 kamyon, 3
adet Turkar ve 45 personel ile karla mücadele hizmetine hız verilmiĢtir. 2019 yılı içerisinde 800 ton
tuz yollarda buzlanmayı önlemek amacıyla kullanılmıĢtır.
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Su Baskını Önleme Faaliyeti:
AĢırı yağıĢlarda, meydana gelen su baskınlarına karĢı Ģantiye birimi ekipleri 24 saat hizmet vererek su baskını yaĢanan konut ve iĢ yerlerine ivedilikle müdahale edip suyu tahliye ederek maddi
hasarı en aza indirmeye çalıĢmıĢtır.
Bina Yıkım Faaliyeti:
2019 yılı içerisinde Yapı Kontrol Müdürlüğünce tespiti yapılan ve müdürlüğümüze yıkımı için
bildirilen 17 adet metruk ve 3 adet riskli yapının yıkımı yapılmıĢtır.
2019 yılında yıkılan binaların adresleri Ģu Ģekildedir;
 Orhangazi Mahallesi ġirinova Sokak No: Bila
 Alanönü Mahallesi Hicrisezen Caddesi No:14
 Gündoğdu Mahallesi Güvenal Sokak No:8
 Huzur Mahallesi Avcıer Sokak No:24
 Huzur Mahallesi AfĢin Sokak No: Bila
 Yıldıztepe Mahallesi MenekĢeli Sokak No:53
 Alanönü Mahallesi Akoğlan Sokak No:21
 Gündoğdu Mahallesi Alan Sokak No:1
 Akçağlan Mahallesi Poyraz Sokak. No:22
 Yenikent Mahallesi Zincir Sokak No: Bila
 Erenköy Mahallesi YeĢillikler Sokak No:28
 Gündoğdu Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı Entil Fabrika Binası
 Akçağlan Mahallesi Bahçeler Sokak No:4
 DeliklitaĢ Mahallesi Aybey Sokak No:14
 ViĢnelik Mahallesi Özveren Caddesi No:12
 Gündoğdu Mahallesi KeĢkülcüler Sokak No:14
 Gündoğdu Mahallesi Uzmanlar Sokak No:10
 71 Evler Mahallesi Dikmenel Sokak No:21
 Dede Mahallesi Tepecik Sokak No:15
 Dede Mahallesi Hacı Hafız Sokak No:1
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Evrak Kayıt-Arşiv Faaliyeti:
2019 yılında 2.303 adet kurum dıĢı, 828 adet kurum içi evrak gelmiĢ; 1.778 adet kurum dıĢı ve
510 adet kurum içi evrak gönderilmiĢtir.
Kazı Ruhsat Faaliyeti:
Kazı ruhsat birimince, vatandaĢlara 1.528 adet yeraltı kazıları için kazı ruhsatı verilmiĢtir. Belediyemizce bölgemizde kazı ruhsatı verilen ilgili kurumların kazı miktarları tablosu aĢağıda verilmiĢtir.
Kazı Ruhsatı Bilgileri
Kurum
ESKİ
ESGAZ
TEDAŞ

Asfalt
m2
732,20

Kilittaşı
m2
101,50

82,05

10,50

1.334,34

143

Tablo 38 - Kazı Ruhsatı Bilgileri

İhale Faaliyeti:
Ġhale birimince, 2019 yılında toplam 3 adet ihale gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu ihalelerden 1 tanesi
yapım iĢi, 2 tanesi mal alım ihalesi iĢidir. Ġhalelerin 3 tanesi sonuçlanmıĢ ve sonuç ilanları Kamu Ġhale
Bülteninde yayınlanmıĢtır.
 2019/90981–2019 yılı Odunpazarı Belediyesi Mahallelerinde Finisher Serimi Asfalt Yol Kaplaması ve Tretuvarlara Baskı Desenli Asfalt Kaplaması Yapım ĠĢi
 2019/66050–2019 Yılı Odunpazarı Belediyesinin Mahallelerinde kullanılmak üzere Plent Altı
AĢınma Asfaltı, Tretuar Asfaltı ve Emülsiyonu Mal Alım ĠĢi
 2019/140678–2019 Yılı Mekanik Malzeme ve TaĢ Tozu Mal Alım ĠĢi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Yeni Park - Yeşil Alan Oluşturma ve Islah Etme Faaliyeti:
2019 yılında belediyemiz sınırları içerisinde imar planında yeĢil alan olarak ayrılmıĢ ihtiyaç
tespit edilen toplam 212.480 m² alanda yeĢil alan üretilmiĢ ve ıslah edilmiĢtir.
2019 yılında gerçekleĢtirilen yeni yeĢil alan ve park ıslah çalıĢmaları listesi aĢağıdaki tablolarda belirtilmiĢtir.
Yeni Yapılan Yeşil Alan ve Islah Edilen Yeşil Alan (m²)
2018
Yılı
Performans Hedefi

2018 Yılı
Gerçekleştirilen
Toplam Yeşil Alan

2019
Yılı
Performans Hedefi

2019 Yılı
Gerçekleştirilen
Toplam Yeşil Alan

161.770

181.100

206.000

212.480

Tablo 39 - 2018 ve 2019 Yılı Yeşil Alan Miktarları

154 | S a y f a

No
Mahalle
1 75.Yıl

YENİ PARK VE YEŞİL ALAN ÇALIŞMALARI
Parkın Adı-Yeri
Demokrasi Ormanı-Ağaçlandırma Cepken Sokak Devamı

Alan (m²)
73.475

2

75.Yıl

Prof. Dr. Oya KINIKLI Parkı-Ümit YaĢar Oğuzcan Sokak

3.500

3

75.Yıl

Demokrasi Ormanı Yanı

85.175

4

AkarbaĢı

AkarbaĢı Camii Bahçesi

150

5

Akpınar

Arıköy

2.500

6

Alanönü

Hacı Süleyman ÇAKIR Parkı- Yağlı Sokak

2.820

7

Alanönü

Afkar Sokak YeĢil Alan

225

8

Büyükdere

Vali Mehmet Kılıçlar Anaokulu

100

9

Emek

Balçiçek Sokak Park Yapımı

350

10

Emek

Balsu Sokak Refüj

11

Emek

BaĢtürk Parkı-BaĢtürk Sokak.

300

12

Emek

Dilek Caddesi YeĢil Alan

170

13

Emek

Çetinsoy Sokak Park Yapımı

480

14

Emek

Ozan Sokak YeĢil Alan

235

15

Emek

Cahit Zarifoğlu Ortaokulu

150

16

Göztepe

Ada Sokak Kanal Kenarı (ÇeĢme Yanı)

190

17

Göztepe

Sipahi Sokak YeĢil Alan

150

18

Ihlamurkent

Adalet Caddesi

19

Kırmızıtoprak

Ġller Bankası

20

KurtuluĢ

Ilıman Sokak YeĢil alan

315

21

Orhangazi

Halk Merkezi

380

22

Orhangazi

ġht. Muhammet ACAR Parkı - Akarçay Sokak

1.000

4.700
60

Solucan Gübre Tesisi
23 Yukarıçağlan
2019 YILI TOPLAM

2.265
1.610
180.300

Tablo 40 - Yeni Park ve Yeşil Alan Çalışmaları

Orhangazi Mahallesi Şehit Muhammet ACAR Parkı–2.265 m²
Orhangazi Mahallesinde bölge halkının ihtiyaçları dikkate alınarak 2.265m²’lik alana park yapılmıĢtır.
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Alanönü Mahallesi Hacı Süleyman ÇAKIR Parkı–2.820 m²
Alanönü Mahallesinde yer alan 2.820 m²’lik park alanına süs havuzu, çocuk oyun alanı, fitness alanı,
pergoleli oturma alanları, yürüyüĢ yolları yapılarak hizmete sunulmuĢtur.

75. Yıl Mahallesi Demokrasi Ormanı–73.475 m²
Uluslararası AhĢap Festivali kapsamında vatandaĢ ve sivil toplum kuruluĢları katılımlarıyla 75. Yıl
Mahallesine Demokrasi Ormanı yapılmıĢtır.

75.Yıl Mahallesi Cepken Sokak Ağaçlandırma Etkinliği–85.175 m²
75.Yıl Mahallesinde Ahbap Platformu, üniversite öğrenci grupları, vatandaĢların ve birçok sivil toplum kuruluĢunun katılımıyla ağaçlandırma etkinlikleri düzenlenmiĢtir.
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2019 yılında düzenlenen ağaçlandırma ve diğer etkinlikler aĢağıda belirtilmiĢtir.
Etkinlik Bilgileri
Mahalle

Yeri

Çankaya

Karacabey Sokak

Olcay ÇOKAR Parkı AçılıĢ Etkinliği

75.Yıl

Cepken Sokak

Ağaçlandırma Etkinliği- ġeker Ġlkokulu Öğrencileri

75.Yıl

Cepken Sokak

Ağaçlandırma Etkinliği- Ahbap Derneği ÇalıĢma Grubu

75.Yıl

Demokrasi Ormanı

Ağaçlandırma Etkinliği- 5.Uluslararası AhĢap Festivali

Cepken Sokak
Demokrasi Ormanı yanı

Ahbap EskiĢehir, Osmangazi Üniversitesi Engineering Society Of EskiĢehir, Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar ve BiliĢim
Teknolojileri Kulübü, Osmangazi Üniversitesi Doğa Fotoğrafçılığı Kulübü, Osmangazi Üniversitesi ĠnĢaat Kulübü, Osmangazi Üniversitesi ĠĢletme ve Ekonomi Kulübü, Osmangazi
Üniversitesi Kafkas Kültür Topluluğu, Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Projeleri GeliĢtirme Kulübü, Osmangazi Üniversitesi IEEE Öğrenci Topluluğu, Osmangazi Üniversitesi
Dağcılık Kulübü Ağaçlandırma Etkinliği

Park ve Bahçeler
Müdürlüğü ġantiyesi

Ahbap Platformu ile köpek kulübesi yapımı ve muhtelif parklara konulması etkinliği

75.Yıl

Büyükdere

Etkinlik

Tablo 41 - Etkinlik Bilgileri

No

Mahalle

1
Arifiye
2
DeliklitaĢ
3
Emek
4
Emek
5
Emek
6
Erenköy
7
Gökmeydan
8
Gökmeydan
9
Göztepe
10 Gündoğdu
11 Ihlamurkent
12 Karapınar
13 Kırmızıtoprak
14 Osmangazi
15 Sümer
16 ViĢnelik
17 ViĢnelik
18 ViĢnelik
19 ViĢnelik
20 ViĢnelik
21 Yenidoğan
22 Yenikent
TOPLAM

Park ve Yeşil Alan Islah Bilgileri
Parkın Adı-Yeri
Valilik önü
Sebahattin Günday Parkı - Hamamyolu Cad.
BaĢtürk Parkı - BaĢtürk Sokak
MemiĢ Dede Parkı - Dilek Cad.
Harika Parkı - Harika Sokak
ġ. Güngören Bostan Parkı - Pazaryeri Yanı
Gökmeydan Spor Kampüsü
Gökhan Özbek Parkı - ġenli Sokak
Bademlik Parkı - OluĢum Sit. Arkası - Baruthane Sokak
ġehit Ersin Çakal Parkı - Alkan Sokak
Aliya Ġzzetbegoviç Parkı - Özlem Cad.
ġehit ġükrü Mutluoğlu Parkı - Kristal Sokak
ġehit Ersin Bahçe Parkı - Selvi Sokak
Basın Parkı - Çakmak Cad.
Zafer Türker Parkı - Kıymetli Sokak
T.E.E. Parkı-Dr. Sadık Ahmet Cad.
ġht. Jn. Uz. Kd. ÇvĢ. Tuncer Soner Dağ Parkı - Seda Sokak
Özdemir Erdoğan Parkı - Yazgan Sit. Yanı - Tuncay Sokak
ġht. Jn. Er Mahir Özdemir Parkı - Öğretmenler Cad.
ġht. Plt. Tğm. Hamza Yılmaz Parkı - Park Sokak
Belediye Hizmet Binası Yanı
ġht. Jn. Asb. ÜstçvĢ. Turgay Topsakaloğlu Spor Parkı-Kartopu Cad.

Tablo 42 - Park ve Yeşil Alan Islah Bilgileri
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Alan (m²)
260
250
6.450
1.450
200
400
100
200
3.470
5.430
300
1.270
250
1.300
1.475
5.300
675
700
1.400
450
150
700
32.180

Vişnelik Mahallesi T.E.E. (Türk Elektrik Endüstrisi) Parkı Islah Çalışması–5.300 m²
ViĢnelik Mahallesinde bulunan TEE Parkı; yürüyüĢ yolları, oturma birimleri ve piknik masaları gibi
donatılar ile bölge halkının beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlenmiĢtir.

Göztepe Mahallesi Bademlik Parkı–3.470 m²
Göztepe Mahallesinde bulunan Bademlik Parkının çocuk oyun alanı, oturma birimleri, yürüme yolları,
yenilenerek alana basketbol sahası yapılmıĢtır.

Emek Mahallesi Baştürk Parkı Islah Çalışması–6.795 m²
Emek Mahallesinde bulunan 6.795 m²’lik alana sahip BaĢtürk Parkı tüm donanımlarıyla yenilenmiĢtir.
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Yenilenme ihtiyacı tespit edilen ve hasar gören muhtelif park ve yeĢil alanlarda ıslah çalıĢmalarına devam edilmiĢtir.

ViĢnelik Mah. ġht. J. Uzm. Kd. ÇvĢ.
Tuncer Soner DAĞ Parkı

Emek Mahallesi MemiĢ Dede Parkı

2019 yılında bölgemizde yeni yapılan parklara ve talep üzerine okullara yeni çocuk oyun alanları yapılmıĢtır. Bölgemizde kullanım ömrünü tamamlamıĢ, hasar görmüĢ ve tehlike arz eden çocuk
oyun grupları da yenileri ile değiĢtirilmiĢtir. Toplamda muhtelif mahallelere 7 adet yeni çocuk oyun
alanı yapılmıĢ ve 3 adet mevcut çocuk oyun alanı ise yenilenmiĢtir. Ġhtiyaç tespit edilen 8 parkımızın
zemini kauçuk malzeme ile kaplanmıĢtır.
Yeni yapılan-yenilenen ve zemini kauçuk malzeme ile kaplanan çocuk oyun alanları listesi aĢağıda
belirtilmiĢtir.
Çocuk Oyun ve Spor Alanları Bilgileri
Yeni Çocuk
Oyun Alanları
Sayısı (Adet)

Yenilenen
Çocuk
Oyun Alanları
Sayısı
(Adet)

Zemini Kauçuk
Malzeme ile
Kaplanan Oyun Alanları Sayısı (Adet)

Yeni Spor
Alanları
Sayısı (Adet)

Yenilenen Spor Alanları Sayısı (Adet)

7

3

8

10

3

Tablo 43 - Çocuk Oyun ve Spor Alanları Bilgileri

No
1
2
3
4
5
6
7

Mahalle
71 Evler
AkarbaĢı
Alanönü
Orhangazi
Çankaya
Çankaya
Yenikent

No
1
2
3

Mahalle
Emek
Emek
Göztepe

Yeni Çocuk Oyun Alanları
Parkın Adı-Yeri
Hacı Nezire SarıkamıĢ Ortaokulu
ġht. Jn. Kom. Ast. A.Ġhsan Aydın Parkı - ġht. Zeynel Toköz Sokak
Hacı Süleyman ÇAKIR Parkı - Yağlı Sokak
ġht. Muhammet ACAR Parkı - Akarçay Sokak
Olcay ÇOKAR Parkı - Karacabey Sokak
Ihlamur Parkı - Sinop Sokak
Esra Akkaya Anaokulu
Yenilenen Çocuk Oyun Alanları
Yeri
BaĢtürk Parkı - BaĢtürk Sokak
Balçiçek Sokak
Bademlik Parkı - OluĢum Sit. Arkası - Baruthane Sokak

Tablo 44 - Yeni ve Yenilenen Çocuk Oyun Alanları Bilgileri
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No
1
2
3
4
5
6
7
8

Mahalle
Alanönü
Büyükdere
Büyükdere
Çankaya
Çankaya
Emek
Göztepe
Karapınar

Zemini Kauçuk Malzeme ile Kaplanan Çocuk Oyun Alanları
Yeri
Hacı Süleyman ÇAKIR Parkı - Yağlı Sokak
Ġki Eylül Kültür ve Spor Parkı - Sırlar Sokak
Sucattin Veli Parkı - Bartın Sokak
Olcay ÇOKAR Parkı - Karacabey Sokak
Ihlamur Parkı - Sinop Sokak
Cahit Zarifoğlu Ortaokulu
Bademlik Parkı - OluĢum Sit. Arkası - Baruthane Sokak
Karapınar Halk Merkezi

Tablo 45 - Zemini Kauçuk Malzeme ile Kaplanan Çocuk Oyun Alanları

2019 yılı içerisinde bölgemizdeki muhtelif mahallelerde toplam 8 adet yeni fitness alanı, 1 adet futbol
halı sahası ve 1 adet basketbol sahası yapılmıĢtır. 2 adet basketbol sahası ve 1 adet fitness alanı ise
yenilenmiĢtir. Bölgemizde gerçekleĢtirilen spor alanları listesi aĢağıda belirtilmiĢtir.
Yeni Spor Alanları
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No
1
2
3

Mahalle
AkarbaĢı
Akpınar
AĢağıılıca
Çankaya
Çankaya
Emek
Erenköy
Göztepe
Harmandalı
Kayapınar

Mahalle
Emek
KurtuluĢ Mah.
Sümer Mah.

Parkın Adı-Yeri
Nasrettin Hoca Gülmece Parkı-Gülenay Sokak
L Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumu
Mahalle Meydanı
Olcay ÇOKAR Parkı-Karacabey Sokak
Ihlamur Parkı-Sinop Sokak
ġht. Kd. BaĢçavuĢ Hüseyin ULUÇEġME Parkı-Müge Sokak
ġ. Güngören Bostan Parkı-Pazar Yeri Yanı
Bademlik Parkı- OluĢum St. Arkası-Baruthane Sokak
Mahalle Meydanı
Mahalle Meydanı

Yenilenen Spor Alanları
Parkın Adı-Yeri
BaĢtürk Parkı- BaĢtürk Sokak
ġ. Nedim Ekmekçi Parkı- Vatan Cad.
Saim Günal Parkı- Eryüce Sokak

Tablo 46 - Spor Alanları
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Çalışma
Fitness
Fitness
Fitness
Fitness
Fitness
Fitness
Futbol (Halı Saha)
Basketbol
Fitness
Fitness

Çalışma
Fitness
Basketbol
Basketbol

Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan kırsal mahallelerimizin sosyo-ekonomik geliĢimine katkı sağlamak amacıyla kırsal mahallelerimizde de çalıĢmalar yapılmıĢ olup listesi aĢağıda gösterilmiĢtir.

No
1
2
3
4

Mahalle
AĢağıılıca
Harmandalı
Kayapınar
Akpınar

Kırsal Mahallelere Yapılan Park ve Spor Alanları
Yeri
Mahalle Meydanı
Mahalle Meydanı
Mahalle Meydanı
Arıköy

Yapılan Çalışma
Fitness
Fitness
Fitness
YeĢil Alan

Tablo 47 - Kırsal Mahallelere Yapılan Park ve Spor Alanları

Yapılan Diğer Faaliyetler;
Müdürlüğümüz seralarında 125.000 adet mevsimlik çiçek üretimi yapılarak bölgemizdeki
parklara ve saksılara mevsimsel çiçeklerle düzenleme çalıĢmaları yapılmıĢtır.

2019 yılında bölgemizde yapılan tespitler ve vatandaĢ talepleri doğrultusunda mevcut parklarda ve bölgemizde
yer alan 135 sokakta bulunan ağaçların sağlıklı ve uygun
formlarda geliĢimlerini sağlamaları amacıyla mevsimsel
olarak bakım ve budama çalıĢmaları yapılmıĢtır. Ayrıca
periyodik olarak mevcut parklarda çim biçim ve park bakım
çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir.
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Bununla birlikte bölgemizde yer alan okul, camii ve eğitim kurumları ile muhtelif kurumların budamabiçim talepleri ile çocuk oyun alanı, spor alanı ve kent mobilyalarının bakım onarım talepleri yerine
getirilmiĢtir.
Müdürlüğümüz atölyelerinde bank, piknik masası,
çöp kutusu ve kamelya gibi kent mobilyalarının yanı sıra,
köpek-kedi kulübeleri, halk merkezi, kreĢ, belediye hizmet birimleri için büro mobilyaları, kütüphane dolap ve
masaları ile heykellerin üretimi yapılmıĢtır.
2019 yılında atölyelerimizde toplam 570 adet
bank, 82 adet kamelya, 102 adet piknik masası, 315 adet
çöp kutusu, 115 adet köpek kulübesi ve 35 adet kedi kulübesi üretilmiĢtir.
Üretilen kent mobilyaları bölgemizde yer alan
parklar ve sokaklar, kamu kurumları ile belediye hizmet
birimlerindeki çalıĢmalarda kullanılmıĢtır. Peyzaj çalıĢmaları kapsamında 207 adet park ve mekânda atölyelerimizde üretilen kent mobilyaları kullanılmıĢtır.
Kurum ve kuruluĢlara verilen kent mobilyaları tablosu aĢağıda belirtilmiĢtir.
Kurum ve Kuruluşlara Verilen Kent Mobilyaları
Sıra
1
2
3
4
5
6
7

Verilen Kent
Mobilyası
Oyun Grubu
Bank
Çöp Kutusu
Piknik Masası
Kamelya
Köpek Kulübesi
Kedi Kulübesi

Okullar

Camiler

2
111
68
12
7
5
2

19
28
2

Diğer Kurumlar

Toplam

99
47
25
18
2

2
229
143
39
25
7
2

Tablo 48 - Kurum ve Kuruluşlara Verilen Kent Mobilyaları

Atölyelerimizde belediye müdürlüklerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda; bürolar için dolap, masa ve sehpa gibi ahĢap mobilyaların imalatı ve montajı yapılmıĢtır.
Belediye Tiyatro Müdürlüğü etkinlikleri kapsamında “Zamazingo” ve “Ayrılık” oyunları için
dekor, kukla perdesi imalatı yapılarak monte edilmiĢtir.
Belediye hizmet binası koridor ve odalarının iç cepheleri ile kapı ve pervazlarının boyabadana çalıĢması yapılmıĢtır.

162 | S a y f a

Belediyenin diğer birimlerine yapılan muhtelif çalıĢmalar aĢağıdaki tabloda belirtilmiĢtir.
Sıra
Mahalle
Arifiye Mah.
1
Dede Mah.
2
DeliklitaĢ Mah.
3
4

Ihlamurkent Mah.

5

Ġstiklal Mah.

6

KurtuluĢ Mah.

7

KurtuluĢ Mah.

8

Orta Mah.

9

PaĢa Mah.

10

ViĢnelik Mah.

11

ViĢnelik Mah.

12

Yıldıztepe Mah.

13

Yenikent Mah.

14

Orhangazi Mah.

15

Emek Mah.

Belediyenin Diğer Birimlerine Yapılan Çalışmalar
Çalışma Yeri
Yapılan Çalışma
Belediye Telekom Hizmet Binası
Ġç cephe boya-badana iĢleri yapılması,
Arasta El Sanatları Merkezi
Zemin ahĢaplarının tamiratı ve boyanması,
Yunusemre Kültür Merkezi
WC tadilatı ve sahne boyanması,
Oyunpazarı KreĢ ve Gündüz Bakım
Boya-badana iĢleri yapılması,
Evi
Ġç cephe boyanması
Ceren Özdemir Adalar Gençlik
Dolap, masa, kapı ve oturak vs. mobilyalarıMerkezi
nın imalatı ve montajı,
Ġç cephe boyanması,
Büro dolapları ile masaları imalatı ve montaGündüz Bakımevi ve KreĢi
jı,
Çim ekimi, bahçe çitleri ve demir pencere
korkuluklarının boyanması,
Halk Market
Ġç cephe boyanması,
Ġç cephe boya-badanasının yapılması,
Arasta Kırım Tatar Galerisi
AhĢap taban tahtası tamiratı ve montajının
yapılması,
DıĢ cephenin ve saksıların boyanması,
Dolap, masa, sergi kaidesi, oturak vs. mobilAtaol Behramoğlu Kitaplığı
yalarının imalatı ve montajı,
Pencere ve kapı imalatı ve montajı,
Her sergi öncesi iç cephe boyanması,
ÇağdaĢ Sanatlar Galerisi
Sahne için kabin çalıĢması,
Hasan Polatkan Kültür Merkezi
Sahne, fuaye ve VIP odasının boyanması,
Halk Merkezlerine Yapılan Çalışmalar
Kapı, pencere imalatı ve montajı,
Bina iç cephe alçısının çekilerek boyanması,
Erdal Ġnönü Halk Merkezi
Mutfak ve büro dolapları, büro masası, sehpa ve askılık imalatı ve montajı,
Bina iç cephe alçısının çekilerek boyanması,
Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi
Kapı, pencere imalatı ve montajı,
Dolap, masa imalatı ve montajı,
Büro dolapları ile masaları imalatı ve montajı,
Halk Merkezi
Kapıların imalatı ve montajı,
Sahne ve korkuluk imalatı ve montajı,
Bina iç cephe alçısının çekilmesi ve iç-dıĢ
cephesinin boyanması,
Amigo Orhan Halk Merkezi
Büro ve muhtelif dolaplar ile büro masaları
imalatı ve montajı,

Tablo 49 - Belediye Hizmet Birimler İçin Yapılan Çalışmalar
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Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2019 yılında yapılacak olan çalıĢmaların projeleri hazırlanarak taslakları oluĢturuldu. Öncelikli
olarak Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezimiz ile Hasan Polatkan Kültür Merkezimizde gerçekleĢtireceğimiz programlar belirlendi.
Gösteri ve Sahne Sanatları Merkezi Hazırlık Kursları
Odunpazarı Belediyesi Gösteri ve Sahne Sanatları Merkezi çalıĢmaları ile müzik ve sanat toplulukları oluĢturmak, Gösteri ve Sahne Sanatları Eğitim programını Ģekillendirip yürütmek amaçlanmıĢtır.
Konservatuar yapısında; geleneksel ve çağdaĢ müzik toplulukları, sahne sanatları, ses ve estetik eğitimi, diksiyon, çocuk ve gençlik koroları, orkestra, ritm toplulukları, halk dansları, folklor vb.
gibi çok geniĢ bir yelpazede eğitim vermektedir. Bölüm, topluluk, ana sanat dalı, araĢtırma enstitüsü
vb. programları kurmak, geliĢtirmek, sahnelemek, kamuoyuna yansıtmak ve bu çalıĢmaları ilgili kurum, kuruluĢlar ve sivil toplum kuruluĢlarıyla paylaĢarak müĢterek çalıĢmalar yürütülmektedir.
2019 yılında Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünce Gösteri ve Sahne Sanatları Bölümünde;
Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu, Çocuk Korosu, Gitar Kursu, Vurmalı Çalgılar
Topluluğu, Ney Kursu, Klasik Kemençe Kursu, Bağlama Kursu, Çello Kursu, Kaval Kursu, Tambur
Kursu, Ritm Gösteri grubu, Fasıl Topluluğu, Aile Korosu, Keman, Ud, YetiĢkin Modern Dans / Halk
Oyunları, Piyano, Gençlik Korosu olmak üzere 19 alanda 1.642 öğrenciye eğitim verilmiĢtir.
Konser Faaliyeti
2019 yılında; Karacaoğlan Türküleri Konseri, Zülfü Livaneli Besteleri Konseri, Oda Müziği
Konserleri “Tango Neva”, Karacaoğlan ve Saadettin Kaynak BuluĢması, Sevgililer Günü Konseri,
Oda Müziği Konseri “Quartet Mapa, Teoman Konseri, Amigo Orhan Halk Merkezi AçılıĢı Konseri,
1915 Çanakkale Konseri, ÂĢık Veysel’i Anma Konseri, Gitar Gecesi, Dans ġöleni, Kursiyerler Yılsonu Konseri, 23 Nisan Konseri, Türk Halk Müziği Koro ve Solo Konseri, Oda Müziği 23 Nisan Özel
Konseri “Sahne Çocukların”, Aile Korosu, Oda Müziği “Anadolu Klarnet BeĢlisi”, Türk Müziği Korosu Konseri, 2. Ulusal LületaĢı Festivali TSM Konseri, 2. Ulusal LületaĢı Festivali THM Konseri,
Seramik Park Sokak Müzisyenleri “2'6 Crew” Konseri, YKSM Müzik Topluluğu Konserleri, AkĢamlar Birlikte Güzel Konserleri, YKSM Sahnelerini Açıyor Konser Programı, 7. Uluslararası Cam Festivali Konseri, Oda Müziği "Çocukluk Ġzlenimleri”, Sesimizde Sazımızda Cumhuriyet Konseri, Yolumda Yüreğimde Daima Mavi Konseri, Güven Umut Sevgi Konseri, Balkan Gecesi Konseri, Tatyanlar
ve Hüseyni ġarkılar Konseri, Karadeniz Gecesi Konseri ve Oda Müziği “Komi Klasik” düzenlenmiĢtir.
Etkinlikler
2019 yılında; Uğur Mumcu’yu Anma Törenleri, Ġsmail Saymaz ve NevĢin Mengü imza günü,
sünnet eğlenceleri, AyĢe Kulin imza günü, Koca Çınar YaĢam Merkezi 2. yıl kutlamaları, Emekçi
Kadınlar Günü yemek programları, Mahallemizde Yemekler YarıĢıyor Programı, Tayfun Talipoğlu
Anma Programı, 23 Nisan kutlamaları, Ramazan etkinlikleri, Adım Adım EskiĢehir Fotoğraf Sergisi,
Engellilerle Ġftar Yemeği, LÖSEV Ġftar Yemeği, 19 Mayıs kutlamaları, AhĢap Festivali Dans Gösterileri, AhĢap Festivali Workshop ÇalıĢmaları, AhĢap Festivali Topaç Çevirme Etkinliği, AhĢap Festivali
Konserleri, AhĢap Festivali Tornet Etkinliği, Atamızla Birlikte Yürüyoruz Etkinliği, Demokrasi Ormanı Ağaç Dikim Etkinliği, AĠESEC Eğitim Programı AçılıĢı, Sivas Katliamı Anma Etkinlikleri, AkĢamlar Birlikte Güzel Dans Gösterileri, 5. Uluslararası Seramik PiĢirim ÇalıĢtayı, AĠESEC Eğitim
Programı KapanıĢ Programı, 33. TepreĢ ġenliği, 7. Uluslararası Cam Festivali Workshop ÇalıĢmaları,
7. Uluslararası Cam Festivali Konferansları, Hamamyolu Çocuk Felcine Son Etkinlikleri, Hamamyolu
Cumhuriyet YürüyüĢü, Cam Sanatları Merkezinde Atölye ÇalıĢması Sanatçı BuluĢmaları, Kadına
Yönelik ġiddete KarĢı Uluslararası Mücadele Günü Etkinlikleri, Bavulumda Sanat var Atölye ÇalıĢmaları ve Erdal Ġnönü Halk Merkezi AçılıĢ Etkinliği gerçekleĢtirilmiĢtir.
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Festivaller
2019 yılında; 5. Uluslar Arası AhĢap Heykel Festivali, 2. Ulusal LületaĢı Festivali, 5. Uluslararası
Seramik PiĢirim ÇalıĢtayı ve 7. Uluslararası Cam Festivali düzenlenmiĢtir.

Film Gösterimleri
2019 yılında Seramik Parkta ve Kanlıkavak Parkında “Cenaze ĠĢleri”; Yunusemre Kültür ve Sanat
Merkezinde “Sabah Yıldızı - Sabahattin Ali” belgeseli, “Yunus Emre Belgeseli” ile “ Köy Enstitüleri”
film gösterimleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
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Söyleşi, Konferans ve Sergi
 SöyleĢi “Türkiye‟de Gazeteci Olmak” Ġsmail Saymaz-NevĢin Mengü YKSM
 SöyleĢi Sinan Meydan “Atatürk Etkisi” Dalyancı Konağı
 Sergi “TaĢ Kalıptan Ġmgeler” Atilla Atar ÇağdaĢ Sanatlar Galerisi
 SöyleĢi “Hayat, Memleket, Sanat” Nebil Özgentürk YKSM
 Sergi “Nadir Hastalıklar Günü Fotoğraf Sergisi” Hamamyolu
 Seminer Arıköy Bilgilendirme Semineri YKSM
 Sergi Mustafa Horasan “Ooooops” ÇağdaĢ Sanatlar Galerisi
 Konser-Sergi Antonio Cosentino “Toz/Dust” ÇağdaĢ Sanatlar Galerisi
 Sergi AhĢap Eserler Sergisi (AhĢap Eserler Galerisi)
 Etkinlik 5. Uluslararası Seramik PiĢirim ÇalıĢtayı Sergi
 Konferans 7. Uluslararası Cam Festivali Konferansı KurĢunlu Külliyesi
 Sergi 7. Uluslararası Cam Festivali Sergisi ÇağdaĢ Sanatlar Galerisi
 Sergi Devabil Kara “Ara Durum Sentezi” ÇağdaĢ Sanatlar Galerisi
 SöyleĢi Yılmaz Karaca Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi
 SöyleĢi Cezmi Karasu Atatürk ile Bir gün Galerisi - KurĢunlu Külliyesi
 Sergi “Amatör Objektiften Yansımalar” Osman YaĢar Tanaçan Fotoğraf Galerisi
 SöyleĢi “Emel Ġrtem ġiir Dinletisi ve SöyleĢi” ESĠAD Salonu
11/01/2019 Karacaoğlan Türküleri konseri düzenlendi. Odunpazarı Belediyesi Halk Müziği Korosu,
Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde (YKSM) konser verdi. Odunpazarı Belediye BaĢkanı Av.
Kazım Kurt ve çok sayıda vatandaĢın katıldığı konserde koro, âĢık edebiyatının en önemli isimlerinden Karacaoğlan’ın türkülerini seslendirdi.
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24/01/2019 Uğur Mumcu anma töreni ve Ģiir ve müzik dinletisi yapıldı. 26 yıl önce aracına konan
bombanın patlaması sonucunda hayatını kaybeden Uğur Mumcu, Odunpazarı Belediyesi tarafından
adına açılan Uğur Mumcu Parkında anıldı. Uğur Mumcu Parkında yapılan anma programının ardından
Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde “ġiir ve Müzik Dinletisi” gerçekleĢtirildi. ġiir ve müzik dinletisine ünlü Ģair ve yazar Ataol Behramoğlu ile Haluk Çetin katıldı.

02/02/2019 Ġsmail Saymaz-NevĢin Mengü söyleĢi ve imza günü yapıldı. “Türkiye’de Gazeteci Olmak”
söyleĢisi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleĢti. Mengü ve Saymaz’ın katılımı ile yapılan imza günü Hamamyolu Sanat Köprüsü / Açık Hava Kütüphanesi’nde düzenlendi.
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23/02/2019 AyĢe Kulin imza günü düzenlendi. Gazeteci-yazar AyĢe Kulin, Odunpazarı Belediyesi
tarafından düzenlenen imza gününde, EskiĢehirli okurları ile bir araya geldi. 23 ġubat Günü gerçekleĢen imza günü, Hamamyolu Açıkhava Kütüphanesinde yapıldı.

08/03/2019 Teoman konseri düzenlendi. Adalar Mevkii’nde gerçekleĢen konsere çoğunluğu lise ve
üniversite öğrencisi olan yüz binlerce EskiĢehirli katıldı. Teoman, Porsuk Çayı’nın iki yakasını da
hınca hınç dolduran EskiĢehirlilere coĢku dolu bir müzik ziyafeti çekti.
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23/04/2019 23 Nisan kutlamaları yapıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı; Odunpazarı
Meydanında ve Emek Mahallesinde gerçekleĢtirilen 23 Nisan Çocuk ġenliği ile kutlandı. Çocuk gösterileri, animasyonlar, sihirbaz gösterileri, yüz boyama, eğlenceli oyunlar, Ģiir ve çocuk Ģarkıları dinletilerinin yer aldığı 23 Nisan Çocuk ġenliğinde, çocuklara sürpriz hediyeler dağıtıldı.

10/05/2019 Adım Adım EskiĢehir Fotoğraf Sergisi açıldı. Osman YaĢar Tanaçan ve Doç. Dr. Feyyaz
Bodur’un eğitmenliğini yaptığı Odunpazarı Belediyesi fotoğrafçılık atölyesine katılan öğrenciler,
“Adım Adım EskiĢehir” konulu fotoğraf sergisi açtı.
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17/06/2019 5. Uluslararası AhĢap Heykel Festivali yapıldı. 5. Uluslararası AhĢap Heykel Festivali; 17
Haziran 2019 tarihinde Adalar Migros önünden Odunpazarı Meydanına yapılan festival yürüyüĢü ile
baĢladı. 23 Haziran 2019 tarihinde festival boyunca sanatçıların yaptığı birbirinden eĢsiz eserlerin
AhĢap Eserler Galerisinde sergilenmesiyle sona erdi.
07/07/2019 2. Ulusal LületaĢı Festivali yapıldı. Festivalin birinci gününde EskiĢehir Karaçay Balkar
Derneği Halk Dansları Gösterisi, Vurmalı Çalgılar Grubu konseri gerçekleĢtirilmiĢtir. Festivalin ikinci
gününde; Odunpazarı Belediyesi TSM dinletisi, “LületaĢının Geleceği” konulu panel ve Çocuk Korosu konseri gerçekleĢtirilmiĢtir. Festivalin son gününde; EskiĢehir Kırım Türkleri Kültür ve DayanıĢma
ve Spor Kulübü Derneği Halk Dansları Gösterisi, Odunpazarı Belediyesi THM dinletisi ve belge töreni düzenlenmiĢ ve festival sona ermiĢtir.
27/07/2019 AkĢamlar Birlikte Güzel programları kapsamında “Cenaze ĠĢleri” film gösterimi yapıldı.

21/08/2019 5. Uluslararası Seramik PiĢirim ÇalıĢtayı yapıldı. 21 Ağustos tarihinde Eldem Sanat Alanında yapılan açılıĢ töreni ile baĢladı. ÇalıĢtay, 25 Ağustos tarihinde ÇağdaĢ Sanatlar Galerisinde gerçekleĢen sergi ile sona erdi. ÇalıĢtay için EskiĢehir’e gelen bilim insanları ve sanatçılar, açılıĢ sonrasında Sorkun’a giderek Çömlekçi köyünü ziyaret etti. 5’inci Uluslararası Seramik PiĢirim Teknikleri
ÇalıĢtayına katılan sanatçıların isimleri Ģu Ģekildedir; Canan Gürel Ak, Candan Dizdar Terwiel, Esra
Mühürcü Yazıcı, Kadir Ertürk, Kenan Tarhan, Leyla Kubat, Saravut Vongnate (Tayland), Sarra Ben
Attia (Tunus), Serkan Önder ve Tarık Kartal
20/09/2019 Yunus Emre Sahnelerini Açıyor programı yapıldı. Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sanat
Merkezi yeni sezona muhteĢem bir açılıĢ ile merhaba dedi. Odunpazarı Belediyesi Yunus Emre Kültür
ve Sanat Merkezi; Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu, Çocuk Korosu, Aile Korosu,
Vurmalı Sazlar Topluluğu, Halk ve Modern Dans Topluluğunun düzenlediği ortak bir etkinlik ile sezonu açtı.
26/09/2019 7. Uluslararası Cam Festivali yapıldı. “Camın Büyüsü” sloganı ile düzenlenen 7 nci Uluslararası Cam Festivali, KurĢunlu Külliyesi içinde yer alan sıcak cam atölyelerinde yapıldı. Festivale
uluslararası arenada isim yapmıĢ 3 cam ustası katıldı.
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19/11/2019 Devabil Kara “Ara Durum Sentezi” fotoğraf sergisi açıldı. Devabil Kara’nın birbirinden
özel eserlerinin yer aldığı “Ara Durum Sentezi” resim sergisi yaklaĢık 48 gün boyunca sanatseverlerle
buluĢtu.
20/11/2019 “Rus Edebiyatında Güven, Umut, Sevgi” etkinliği gerçekleĢtirildi. Prof. Dr. Zinaida
Sabitova tarafından yazılan ve yönetilen gecede Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, Rus Edebiyatı Profesörü de olan Ģair Ataol Behramoğlu’nun Türkçeye kazandırdığı eserleri seslendirdi.
22/11/2019 Balkan gecesi konseri düzenlendi. Odunpazarı Belediyesi; EskiĢehir Rumeli Sanayicileri
ve ĠĢ Ġnsanları Derneği ile EskiĢehir Muhacir Dernekleri Federasyonu ve federasyona bağlı dernekler
ile birlikte Balkan Gecesi düzenledi. ġiirlerin okunduğu gecede Odunpazarı Belediyesi Yunus Emre
Kültür ve Sanat Merkezi Müzik Topluluğu birbirinden güzel Balkan Ezgilerini seslendirdi. YaĢanan
hasretin dile geldiği gecede Balkan-Es Folklor Ekibi ve EskiĢehir Balkan Göçmen Kızçeleri halk dansları gösterisi yapıldı.
28/12/2019 “Komi Klasik” oda müziği konseri düzenlendi. Klasik Müzik ve mizah gösterisi olan
Komiklasik’te viyolada Efdal Altun, piyanoda Özgür Ünaldı ve kemanda Hakan ġensoy klasik müziği
bir baĢka yorumlayarak izleyenlere keyifli bir gece yaĢattı.
2019 yılında AhĢap Eserler Galerisi 120.259, Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi 4.562, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Galerisi 10.586, Osman YaĢar Tanaçan Fotoğraf Galerisi
20.083, LületaĢı Galerisi 319.900 ve YeĢil Efendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Galerisi 12.953 olmak
üzere toplam 488.343 kiĢi tarafından ziyaret edilmiĢtir.
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
2019 yılında TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü tarafından üst yönetici talimatıyla teftiĢ, soruĢturma ve
inceleme yapılmıĢ; sonuçları da rapor halinde üst yöneticiye sunulmuĢtur.
2019 yılında 7 adet müdürlük teftiĢi yapılmıĢ; 12 adet de inceleme, soruĢturma ve araĢtırma
raporu düzenlenmiĢtir.
2019 yılında teftiĢ edilen müdürlükler;
 Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü
 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
 Yapı Kontrol Müdürlüğü
 Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
 Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü
 Fen ĠĢleri Müdürlüğü
 UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü
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Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Sosyal Yardım Faaliyeti
Bölgemizde ikamet eden, T.C. vatandaĢı olan, asgari ücret veya altı seviyede ekonomik geliri
bulunan gerçek ihtiyaç sahibi vatandaĢlara yönelik yapılan yardım faaliyetleri yapılmıĢtır.
Müdürlüğümüz sosyal yardım faaliyetleri ile bölgedeki sosyal dengeyi korumayı ve dezavantajlı Gurupların sosyal, kültürel ve ekonomik yaĢamdaki rolünü geliĢtirerek, toplum içinde barınma ve
birey olarak yer bulmalarını amaçlamaktadır. Bu çalıĢmalar merkez binamızda bulunan; sosyal yardım
bürosu ve müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren Halk Market ile AĢevi hizmet birimleri aracılığı ile yapılmaktadır. Ayrıca yolda kalmıĢ ya da ulaĢım ücretini karĢılayacak kadar maddi imkânı
bulunmayan, mağdur olmuĢ vatandaĢlarımız da kara ve demiryolu vasıtalarıyla memleketlerine ulaĢtırılmaktadır.
Halk Market Faaliyeti
Halk Market, Gıda Bankacılığı patenti alınarak tescil olmuĢ sistemiyle sosyal yardım faaliyetlerini yürüten bir birimdir.
Gerçek ihtiyaç sahipleri üç aĢamalı tespit ve belirleme aĢamalarından sonra tespit edilir. BaĢvurusu onaylanan ihtiyaç sahibine fotoğraflı alıĢveriĢ kartı verilerek, hemen sanal kredisi yüklenir ve
alıĢveriĢ yapması sağlanır. Bu iĢlemler sırasında ihtiyaç sahibinden, baĢvuru iĢlemlerinden alıĢveriĢinin sonuna kadar hiçbir Ģekilde ücret alınmaz.
Ġhtiyaç sahipleri Onay Komisyonunun belirlediği süre sonuna kadar, her ay gıda ve giyim alıĢveriĢlerini yaparlar.
Halk Markette alıĢveriĢ, kasa iĢlemleri, mal giriĢi, sayım ve depolama aĢamalarını kontrol
eden, belediyemiz Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü tarafından geliĢtirilen özgün bir market programı kullanılmaktadır.
Halk Marketten 2019 yılında 1.302 aile faydalanmıĢtır. Daha önceden 900 aile olarak belirlenen 2019 hedefi; yılın ikinci yarısından sonra yaĢanan yoğun baĢvuru ve yerinde yapılan tespitler sonucunda aĢılmıĢtır.
Aşevi Faaliyeti
AĢevimiz ihtiyaç sahibi vatandaĢlarımızın tespitini yaparak, onlara ve ailelerine her gün üç çeĢit sıcak yemek yardımında bulunan birimimizdir.
AĢevinde ayrıca; baĢkanlık ve müdürlüğümüzce onaylanmıĢ dilekçe ve talep yazıları bulunan
belediyemiz etkinlikleri, dernekler, vakıflar ve sivil toplum kuruluĢlarının istek ve talepleri de imkanlar dâhilinde karĢılanmaktadır.
Ramazan ayı boyunca iftar programları, kurban bayramında vatandaĢlarımızın kurban kesim
iĢleri, AĢure Ayında yapılan aĢure dağıtım iĢlerini birimin diğer faaliyetleri arasında yer alır.
AĢevimizde, toplamda 14 personel çalıĢmaktadır. AĢevimiz 15.000 kiĢilik kapasitelidir.
Hammadde malzeme giriĢinden, yemeğin yapım ve servis edilme aĢamasına kadar baĢta sterilizasyon, soğuk zincir ve kalite kontrol prosedürleri, her gün rutin olarak uygulanır. Her cuma ilaçlama
ve hijyen kontrolü yapılmaktadır.
AĢevimizde kullanılan ürünler ihale, doğrudan temin ve bağıĢ malzemeleri olarak temin edilip
depomuzda muhafaza edilmektedir. Ġhalelerimiz; yıl içinde kullanılacak malzemelerin teknik özelliklerini belirleyerek hazırladığımız ihale teknik Ģartnamesine uyan firmalarla kapalı zarf usulü yapılmaktadır.2019 yılında kuru gıda-bakliyat, et ve et ürünleri malzemeleri alım iĢi ihale yoluyla yapılmıĢtır.
Yine 2019 yılında süt ve süt ürünleri, sebze ve meyve alımı iĢi ise; doğrudan temin yoluyla firmalardan teklif alınarak en uygun fiyat ve kalitedeki firmadan temin yapılması Ģeklinde gerçekleĢtirilmiĢtir.
AĢevine gelen nakdi bağıĢlar Mali Hizmetler Müdürlüğünün kontrolünde olan ayrı bir hesaba
yapılmaktadır. Gelen gıda, bakliyat ve et bağıĢları makbuz karĢılığında alınarak, sadece aĢevimizden
faydalanan ihtiyaç sahipleri için kullanılmaktadır.
Yıl boyunca gelen ayni ve nakdi bağıĢlar ile 363 adet küçükbaĢ hayvan, yıl boyunca 5.700 kg
parça et teslim alınmıĢtır.
Yine, kuru bakliyat olarak 1.600 kg osmancık pirinç, 950 kg kuru fasulye, 900 kg nohut, 1.200
kg kırmızı mercimek, 950 kg bulgur, 900 kg makarna alınmıĢtır. BağıĢlar sonucunda yine; 850 kg
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salça, 450 kg un, 1.400 kg toz Ģeker, 1.800 litre sıvı yağ, 1.000 adet soğuk çay, 5 adet meyveli içecek,7.000 adet helva temini yapılmıĢtır.
2019 yılının haziran ayında mülteci vatandaĢlara yemek yardımı kesilmiĢtir. Bu tarihten sonra
sadece ihtiyaç sahibi Türk vatandaĢlarına yemek verilmiĢtir.
Ayrıca; belediyemiz Fen ĠĢleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü ile
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Koca Çınar YaĢam Merkezine hafta içi 260 kiĢilik yemek servisi ve dağıtımı yapılmaktadır.
OMEK Faaliyeti
OMEK 2019 yılı bahar döneminde açılan branĢlar;
Ġngilizce A1 Seviye, ĠĢaret Dili, Resim, TaĢ Boyama, Keçe Yapımı, Sulu Keçe, Giyim DikiĢ, Örgü,
Dekoratif Örtü Dikimi, Ġğne Oyası, Kırk Yama, AhĢap Boyama, Deri Tasarımı Ve ĠĢlemeciliği, 3 Boyutlu ġekillendirme, Satranç, Doll Art, Ebru, Temel Bilgisayar, Çini Boyama, Cam Süs EĢyası Yapımı, Keman (Çocuk), Eski El ĠĢlerini Değerlendirme, Hüsn-i Hat, Minyatür, Amigurumi, Wayuu Çanta
Örmeciliği, AhĢap Ev Dekorasyonu, Kâğıt Takı Tasarımı, El NakıĢı (Dantel Anglez), Kurdele NakıĢı,
LületaĢı, Tel Kırma, Çocuk Ġngilizce, Fotoğrafçılık, Miyoki Takı ÇalıĢması
OMEK bahar döneminde gerçekleĢtirilen gösteri ve etkinlikler;
 04.03.2019 Kâğıt rölyef atölyesinin sergisi
 08.03.2019 Emekçi kadınlar gününde Hamamyolu‟nda satıĢ etkinliği
 15.03.2019 Satranç çocuk grubu ile anne çocuk etkinliğinde çoraptan bebek yapımı
 15.04.2019 Melek Tan atölyesinin yağlı boya resim sergisi
 25.04.2019 Özlem Çopur atölyesinin Ebru sergisi
 14–16.06.2019 Hamamyolu‟nda OMEK yılsonu sergisi
 17–28.06.2019 Yaz atölye çalıĢmaları kayıt dönemi
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OMEK 2019 yılı yaz döneminde açılan branĢlar;
Satranç, Resim, ĠĢaret Dili, Buka, Drama
OMEK 2019 yılı güz döneminde açılan branĢlar;
Yağlı Boya Resim, TaĢ Boyama, AhĢap Boyama, Satranç (YetiĢkin), Satranç (Çocuk), ĠĢaret Dili,
AhĢap Ev Dekorasyonu, Alevde Cam Boncuk, Eski Çeyiz Ürünlerini Değerlendirme, Hüsn-Ġ Hat, Deri
Tasarım Ve ĠĢlemeciliği, Miyoki Takı Tasarımı, Wayuu Çanta Örmeciliği, Makrome, ġiĢ Örgüsü, Tığ
Örgüsü, Keçe Yapımı, Sulu Keçe, Doll Art, Ebru, Giyim DikiĢ, Çini Boyama, Ġğne Oyası, Dekoratif
Örtü Dikimi, 3 Boyutlu ġekillendirme, Kâğıt Takı Tasarımı, Amigurumi, Ġngilizce A1, Ġngilizce(Çocuk), Temel Bilgisayar, Dekoratif Örtü Dikimi(Seramik Park), Ġğne Oyası(Seramik Park), Giyim
DikiĢ (Seramik Park), AĢçılık (Seramik Park)
OMEK güz döneminde gerçekleĢtirilen gösteri ve etkinlikler;
 20.11.2019 Odunpazarı kent konseyi ile ortaklaĢa Kadına ġiddet konulu eğitim semineri
 25.11.2019 Türk üniversiteli kadınlar derneği ile ortaklaĢa 'Anne baba olma yolculuğunda
„mutlu çocuk, mutlu toplum' konulu eğitim semineri
 28.11.2019 Yunusemre kültür merkezinde 'Bu iĢ de bir umut var' sinema gösterimi
 25.12.2019 Örgü grubunun LÖSEV vakfına 27 kız, 25 erkek çocuk için örgü baĢlık hediyelerinin teslimi.
 27.12.2019 Hamamyolu‟nda OMEK ara sergi ve satıĢı.

Halk Merkezi Faaliyeti
2019 yılında Amigo Orhan Halk Merkezinde 16 branĢta 35 grup toplam 1.043 kiĢiye hizmet verilmiĢtir. Yapılan etkinlikler;
 23.04.2019 Emek mahallesinde gerçekleĢen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katıldık.
 14.06.2019 Kursiyerlerimiz Hamamyolu sergisinde yer aldı.
 12.07.2019 izcilik kursu kapsamında Odunpazarı Müzeleri gezildi.
 19.07.2019 izcilik kursu kapsamında BüyükĢehir Ġtfaiyesi gezildi.
 26.07.2019 izcilik kursu kapsamında Sazova Bilim Parkı gezildi.
 09.08.2019 Halk Merkezimizde “Dünyamızı Tanıyalım” kursumuzun son dersinde kursiyerlerimiz ve AĠSEC öğrencileri parti düzenledi.
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14.09.2019 YKSM Müzik topluluğu (AkĢamlar Birlikte Güzel) etkinliği gerçekleĢti.
22.10.2019 Merkezimizde 29 Ekim Ulusal Egemenlik ve Cumhuriyet Bayramı etkinliği gerçekleĢti.
03.11.2019 TEGV Algo kodlama ve drama eğitimi baĢladı.
11.11.2019 Odunpazarı kent konseyi kadın meclisi kadına Ģiddetle ilgili bilgilendirme yapıldı.
27.11.2019 YKSM‟de “Bu ĠĢ Bir Umut Var” isimli sinema gösterimine katıldık.
07.12.2019 Kent Konseyinin düzenlemiĢ olduğu Kadınlar Matinesine katıldık
09.12.2019 LÖSEV bilgilendirme semineri gerçekleĢtirildi
10.12.2019 Amigo Orhan Halk Merkezimizde 10 Aralık Ġnsan Hakları Günü etkinliği gerçekleĢtirildi.

2019 yılında Aydın Arat Halk Merkezinde 13 branĢta 23 grup toplam 543 kiĢiye hizmet verilmiĢtir.
Yapılan etkinlikler;
 01.02.2019 45 Halk merkezinde çocuklar için karne eğlencesi yapılmıĢtır.
 06.03.2019 Ġlk adım düğün salonunda kadınlar günü etkinliği yapılmıĢtır.
 24.03.2019 Hasan Polatkan Kültür Merkezine tiyatroya götürülmüĢtür.
 23.04.2019 Çocuklar 23 Nisan kutlamaları için Emek mahallesine götürülmüĢtür.
 20-21-22.05.2019 Yıl Sonu sergileri açıldı.
 15.11.2019 Kadına Ģiddet semineri
 22.11.2019 TEGV eğitimi
 27.11.2019 “Bu ĠĢte Bir Umut Var” sinema gösterimi
 07.12.2019 Kadınlar matinesi
2019 yılında Büyükdere Halk Merkezinde 20 branĢta 43 grup toplam 1.153 kiĢiye hizmet verilmiĢtir.
Yapılan etkinlikler;
 22.01.2019 Merkezimizde dönem sonu karne kutlaması sinema filmi gösterimi gerçekleĢtirilmiĢtir.
 06.03.2019 Sağlıklı beslenme uzmanı ve diyetisyen semineri gerçekleĢtirilmiĢtir.
 08.03.2019 8 Mart Dünya Kadınlar Günü eğlencesi gerçekleĢtirilmiĢtir.
 13.03.2019 Mahalle sakinlerimiz ile „Bir Sirk Hikâyesi‟ isimli tiyatroya gidilmiĢtir.
 19.03.2019 Mahalle sakinlerimiz ile “Birlikte BaĢardıklarımız” adlı gezimiz gerçekleĢtirilmiĢtir.
 28.03.2019 „Ġkinci Dereceden ĠĢsizlik Yanığı‟ adlı tiyatroya gidilmiĢtir.
 11.04.2019 Mahalle sakinlerimiz ile „Ayrılık‟ adlı tiyatroya gidilmiĢtir.
 17.04.2019 Çocuklarımız ile “Sakar Su KuĢu‟‟ adlı tiyatroya gidilmiĢtir.
 23.04.2019 Mahalle sakinlerimiz ile 23 Nisan Odunpazarı kutlamasına gidilmiĢtir.
 25.04.2019 Mahalle Meclisi ile aylık toplantı yapılmıĢtır.
 26.04.2019 Pilates grupları ile yılsonu gösterisine gidilmiĢtir.
 04.05.2019 Halk merkezimiz ve mahalle meclisi iĢ birliği ile çocuklarımızla birlikte „Atık malzemelerden geri dönüĢüm‟ etkinliği yapılmıĢtır.
 10.05.2019 Halk merkezimiz ve mahalle meclisi iĢ birliği ile çocuklarımızla birlikte “Atık malzemelerden geri dönüĢüm‟‟ etkinliği ödül töreni gerçekleĢtirilmiĢtir.
 10.05.2019 Kursiyerlerimiz ile yılsonu veda eğlencesi gerçekleĢtirilmiĢtir.
 24.05.2019 Merkezimizde kursiyerlerimizin yapmıĢ olduğu iĢler sergiye sunulmuĢtur.
 25.05.2019 Çocuklarımızın yılsonu tiyatro gösterisine gidilmiĢtir.
 14.06.2019 Hamamyolu sergisi gerçekleĢtirilmiĢtir.
 17.06.2019 Mahalle sakinlerimiz ile AhĢap Festival Kortejine katılım sağlanmıĢtır.
 03.10.2019 Büyükdere Mahalle Meclisi aylık toplantısı yapılmıĢtır.
 11.10.2019 Sinema salonunda çocuklara çizgi film gösterimi gerçekleĢtirilmiĢtir.
 23.10.2019 Pilates grupları ile “Uğur Mumcu‟‟ parkında sabah yürüyüĢü ve aerobik yeni dönem tanıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir.
 07.11.2019 Merkezimizde “kadına Ģiddet” semineri verilmiĢtir.
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08.11.2019 10 Kasım haftası Atatürk‟ü anma ve sinema salonumuzda “Dersimiz Atatürk‟‟ film
gösterimi gerçekleĢmiĢtir.
02–08.11.2019 Lösemili çocuklar haftasında mahalle meclisi iĢ birliği ile vatandaĢa bilgi verilmiĢtir.
18.11.2019 Merkezimizin çocuk kursiyerleri ile TEGV eğitim atölyelerine gidilmiĢtir.
22.11.2019 24 Kasım haftası merkezimizde öğretmenler ve kursiyerlerimiz ile kutlama yapılmıĢtır.
27.11.2019 Mahalle sakinleri ve kursiyerlerimiz ile „‟Bu ĠĢte Bir Umut Var‟‟ isimli film gösterimine gidilmiĢtir.
30.11.2019 “Bilim Deney Etkinlikleri 1” 2 seans olarak gerçekleĢtirilmiĢtir.
07.12.2019 Halk Merkezimiz ile Odunpazarı Kent Konseyi “kadınlar matinesi” etkinliğine gidilmiĢtir.
12.12.2019 Merkezimizde “LÖSEV” semineri gerçekleĢtirilmiĢtir.
19.12.2019 Mahalle sakinleri ve kursiyerlerimiz ile „‟Ayrılık‟‟ isimli tiyatro oyununa gidilmiĢtir.
25.12.2019 Mahalle sakinlerimiz ile “Pilates grupları yılsonu dans gösterisi” ne gidilmiĢtir.
27–28–29.12.2019 OMEK Hamamyolu Hediyelik SatıĢ Sergisine gidilmiĢtir.

2019 yılında Emek Halk Merkezinde 19 branĢta 62 grup toplam 1.831 kiĢiye hizmet verilmiĢtir. Yapılan etkinlikler;
 23.01.2019 „‟Sakar Su KuĢu‟‟ isimli çocuk tiyatrosuna gidildi.
 24.01.2019 Karne Partisi düzenlendi.
 23.01.2019 “Sakar Su KuĢu” isimli çocuk tiyatrosuna gidildi.
 30.01.2019 “Bir Sirk Hikâyesi” isimli çocuk tiyatrosuna gidildi.
 31.01.2019 Takdiri Getir Formayı Götür etkinliğinde Mehmet Terzi Spor Salonuna gidildi.
 09.02.2019 Emek Sünnet ġöleni
 06.03.2019 Kadınlar günü yemeği
 08.03.2019 Kadınlar günü yemeği
 15.03.2019 Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Ünlü Ayçiçeği Dinlenme Tesisleri tiyatro
oyununa gidildi.
 18.04.2019 Ayrılık Tiyatro oyununa gidildi.
 23.04.2019 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması yapıldı.
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20.05.2019 Yılsonu sergisi yapıldı.
25.05.2019 Tiyatro grubu yılsonu gösterisi yapıldı.
14.06.2019 Hamamyolu satıĢ el sanatları sergisi.
15.06.2019 Hamamyolu satıĢ el sanatları sergisi
17.06.2019 AhĢap Festivali kortej yürüyüĢü.
Gece pazarına katılım sağlandı.
07.11.2019 Parkta spor ve yürüyüĢ
10.11.2019 09.05 Atatürk‟ü Anma ve saygı duruĢu
14.11.2019 Kadına ġiddet konulu seminer
17.11.2019 Sihirli Yolculuk adlı çocuk oyununa gidildi.
19.11.2019 TEGV‟e gidildi.
20.11.2019 Çocuk Hakları semineri.
27.11.2019 “Bu ĠĢte Bir Umut Var” sinema gösterimi YKSM
04.12.2019 LÖSEV semineri.
26.12.2019 Erdal Ġnönü Halk Merkezi AçılıĢı

2019 yılında Erdal Ġnönü Halk Merkezinde 12 branĢta 16 grup toplam 594 kiĢiye hizmet verilmiĢtir.
2019 yılında Gökmeydan Halk Merkezinde 21 branĢta 50 grup toplam 1.084 kiĢiye hizmet verilmiĢtir.
Yapılan etkinlikler;
 08.01.2019 Birlikte BaĢardıklarımız Gezisi
 31.01.2019 Yarı Yıl Eğlencesi
 31.01.2019 Takdir Alan Öğrencilerin Ödül Töreni
 19.02.2019 Odunpazarı Belediyesi Temizlik ĠĢleri Bilgilendirme Toplantısı
 21.02.2019 Odunpazarı Belediyesi Temizlik ĠĢleri Bilgilendirme Toplantısı
 23.02.2019 Tiyatro “Ġkinci Derece ĠĢsizlik Yanığı”
 12.03.2019 Amigo Orhan Halk Merkezi AçılıĢı
 14.03.2019 Birlikte BaĢardıklarımız Gezisi
 23.03.2019 Tiyatro “Ünlü Ayçiçeği Dinlenme Tesisleri”
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23.04.2019 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlaması
8.11.2019 Kadına ġiddet Semineri
22.11.2019 TEGV Etkinliği
27.11.2019 Sinema “Bu ĠĢte Bir Umut Var”
7.12.2019 Odunpazarı Kent Konseyi Kadınlar Matinesi
18.12.2019 Tiyatro Oyunu “ĠĢkilli Memo”
16.12.2019 Tiyatro Oyunu “Ayrılık”
28.12.2019 Bilim Deney Etkinliği

2019 yılında Hüsamettin Cindoruk Halk Merkezinde 18 branĢta 40 grup toplam 862 kiĢiye hizmet
verilmiĢtir. Yapılan etkinlikler;
 05.01.2019 Yaratıcı Saatler Atölyesiyle birlikte Verem Haftası temalı drama etkinliğimiz gerçekleĢti.
 21.01.2019 Halk Merkezimizde Karne Kutlaması etkinliğimiz gerçekleĢti
 31.01.2019 Takdir Belgesi alan öğrencilerimizle Mehmet Terzi Spor Salonunda düzenlenen
etkinliğe katıldık
 26.02.2019 Koca Çınar YaĢam Merkezimizin 2. YaĢ kutlamasına katıldık
 09.03.2019 “Kadın” adlı tiyatro oyununa katıldık.
 14.03.2019 “Ġkinci Dereceden ĠĢsizlik Yanığı” adlı tiyatro oyununa katıldık
 17.03.2019 “Sakar Su KuĢu” adlı çocuk tiyatro oyununa katıldık.
 23.03.2019 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için binamızı çocuklarımızla birlikte süsledik.
 23.03.2019 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katıldık.
 24–25–26.05.2019 Yılsonu sergimiz gerçekleĢti
 25.05.2019 Çocuk Tiyatro Atölyemizin tiyatro oyunu sergilendi.
 14–15.06.2019 Hamamyolu Sergimiz gerçekleĢti.
 17.06.2019 AhĢap Festivali Kortejine katıldık
 11.11.2019 Kadına ġiddet konulu seminerimiz gerçekleĢti.
 20.11.2019 TEGV ile Eğitim Atölyeleri etkinliğimiz gerçekleĢti.
 25.11.2019 Öğretmenler Günü temalı resim yarıĢması yapıldı.
 27.11.2019 Bu ĠĢte Bir Umut Var adlı sinemaya katıldık
 7.12.2019 Kent Konseyi Kadınlar Meclisi etkinliğine katıldık.
 12.12.2019 LÖSEV tanıtım semineri gerçekleĢti.
 16.12.2019 Çocuk Resim Atölyemizde Yerli Malı haftasını iĢledik.
 19.12.2019 Ayrılık adlı tiyatro oyununa katıldık.
 23.12.2019 Çocuk Resim Atölyemizde çocuklarımız BaĢkanımız Av. Kazım Kurt için YılbaĢı
Tebrik Kartları hazırladı.
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2019 yılında Karapınar Halk Merkezinde 14 branĢta 20 grup toplam 547 kiĢiye hizmet verilmiĢtir.
Yapılan etkinlikler;
 23.01.2019 Karne etkinliği
 31.01.2019 Takdir alan çocuklar için yapılan etkinliğe katıldı.
 23.01.2019 Odunpazarı meydanında belediyemiz tarafından yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ģenliğine katıldı.
 28.04.2019 Karapınar Halk Merkezi ve TOKĠ site yönetimiyle ortaklaĢa uçurtma Ģenliği yapıldı.
 22.05.2019 DikiĢ ve ev mefruĢatı kursiyerlerimizle merkezimizde iftar etkinliği yapıldı.
 25.05.2019 Hasan Polatkan Kültür Merkezinde düzenlenen drama öğrencileri yılsonu gösterisi yapıldı.
 17.06.2019 AhĢap Heykel Festival korteji
 21.06.2019 “Atatürk EskiĢehir‟de” adlı etkinliğe katılındı.
 05.07.2019 Karapınar Halk Merkezi ve TOKĠ site yönetimi ile ortaklaĢa sağlık taraması etkinliği düzenlendi.
 30.10.2019 Karapınar Halk Merkezinde çocuk kursiyerlerle birlikte Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapıldı.
 04.11.2019 Merkezimizde 6248 No‟lu kanun maddeleri ve kadına Ģiddet hakkında bilgilendirme semineri yapıldı.
 21.11.2019 Halk Merkezleri ve TEGV tarafından düzenlenen eğitim atölyeleri etkinliğine gidildi.
 07.12.2019 Odunpazarı Kent Konseyi tarafından düzenlenen kadınlar matinesine gidildi.
 18.12.2019 Merkezimizde LÖSEV hakkında bilgilendirme semineri yapıldı.
2019 yılında Orhangazi Halk Merkezinde 12 branĢta 26 grup toplam 501 kiĢiye hizmet verilmiĢtir.
Yapılan etkinlikler;
 Takdir alan öğrencilere forma hediyesi etkinliğine katılım sağlandı.
 30.01.2019 Karne partisi yapıldı.
 31.01.2019 “Birlikte BaĢardıklarımız” gezisine gidildi.
 12.03.2019 Amigo Orhan Halk Merkezi açılıĢına katılım sağlandı.
 16.03.2019 Ġkinci dereceden iĢsizlik yanığı adlı tiyatro oyununa gidildi.
 21.03.2019 “Birlikte BaĢardıklarımız” gezisine gidildi.
 18.04.2019 “Ayrılık” tiyatro oyununa gidildi.
 23.04.2019 23 Nisan etkinliğine katılım sağlandı.
 14.05.2019 Çocuk tiyatrosuna gidildi.
 21.05.2019 Çocuk tiyatrosuna gidildi.
 25.05.2019 Yılsonu sergisi yapıldı.
 27.05.2019 Çocuk tiyatrosuna gidildi.
 17.06.2019 AhĢap festivali açılıĢ kortejine katılım sağlandı.
 27.06.2019 Yeni halk merkezi binasına geçiĢ yapıldı.
 04.11.2019 Av. Neriman Ersin ve Av. Latife Doğan tarafından “Kadına Yönelik ġiddet” seminerine katılım sağlandı.
 21.11.2019 Çocuklar için TEGV gezisi düzenlendi.
 27.11.2019 “Bu ĠĢte Bir Umut Var” film gösterimine çocuklar katıldı.
 03.12.2019 LÖSEV tanıtım seminerine katılım sağlandı.
 07.12.2019 EskiĢehir Kent Konseyinin düzenlediği Kadınlar Matinesine katılım sağlandı.
 21.12.2019 “Ayrılık” adlı tiyatro oyununa katılım sağlandı.
 25.12.2019 Spor ĠĢleri Müdürlüğünün yılsonu gösterisine gidildi.
 26.12.2019 “Komedi Pazarı” adlı tiyatro oyununa katılım sağlandı.
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2019 yılında Orhan Oğuz Halk Merkezinde 18 branĢta 28 grup toplam 565 kiĢiye hizmet verilmiĢtir.
Yapılan etkinlikler;
 03.01.2019 2 ve 3 üncü gruplarla “Birlikte BaĢardıklarımız” isimli Odunpazarı bölgesi gezileri yapıldı.
 25.01.2019 Karne etkinliği ve geri dönüĢüm malzemelerinden maket çalıĢması ödül töreni yapıldı.
 31.01.2019 Mehmet Terzi Spor Salonunda takdir belgesi alan öğrencilerin ödül töreni yapıldı.
 26.02.2019 Yunusemre Kültür ve Sanat Merkezinde Koca Çınar YaĢam Merkezi 2. Yılı kutlama etkinliğine gidildi.
 27.02.2019 4 üncü grupla “Birlikte BaĢardıklarımız” isimli Odunpazarı bölgesi gezisi yapıldı.
 04.03.2019–15.03.2019 Rölyef grubu kursiyerlerimizin EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi
TaĢbaĢı Salonunda kâğıt rölyef sergisi yapıldı.
 06.03.2019 5 inci grupla “Birlikte BaĢardıklarımız” isimli Odunpazarı bölgesi gezisi yapıldı.
 08.03.2019 Rölyef dersi kursiyerlerimizle kadınlar günü etkinliği yapıldı.
 12.03.2019 Kursiyer ve mahalle sakinlerimizle “Amigo Orhan Halk Merkezi” açılıĢına gidildi.
 23.04.2019 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocuklarımızla birlikte bina içi süslemelerimiz yapıldı.
 24–25–26.05.2019 tarihleri arası yılsonu sergimiz yapıldı.
 08.11.2019 “Ayrılık” isimli yetiĢkin grubu tiyatro oyununa gidildi.
 15.11.2019 “Kadına ġiddet” konulu seminer yapıldı.
 18.11.2019 Çocuklarımızla TEGV atölye çalıĢmaları yapıldı.
 17.12.2019 LÖSEV etkinliğine gidildi.
 26.12.2019 “Komedi Pazarı” isimli yetiĢkin grubu tiyatro oyununa gidildi.
 24.12.2019 Prostat hastalıkları bilgilendirme toplantısı yapıldı.
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2019 yılında Selami Vardar Halk Merkezinde 21 branĢta 39 grup toplam 792 kiĢiye hizmet verilmiĢtir.
Yapılan etkinlikler;
 20.02.2019 “Birlikte BaĢardıklarımız” gezisi
 19.02.2019 “Birlikte BaĢardıklarımız” gezisi
 12.03.2019 Amigo Orhan Halk Merkezi açılıĢına katılım sağlandı.
 30.03.2019 “Komedi Pazarı” adlı tiyatro etkinliğine katılım sağlandı.
 18.04.2019 Geri dönüĢüm semineri gerçekleĢti.
 19.04.2019 Geri dönüĢüm semineri gerçekleĢti.
 23.04.2019 Odunpazarı meydanında düzenlenen çocuk bayramına katılım sağlandı.
 25.04.2019 “Ayçiçeği Dinlenme Tesisleri” adlı tiyatro etkinliğine katılım sağlandı.
 26.04.2019 Kadınlar spor grubu dans gösterisi yapıldı.
 02.05.2019 ĠĢaret dili öğrencileri gösteri düzenledi.
 02.05.2019 Koca Çınar YaĢam Merkezi‟ndeki tandır etkinliğine baĢkanımızla birlikte katılım
sağlandı.
 03.05.2019 Spor grubu kursiyerleri sabah kahvaltı etkinliği düzenlediler.
 20.05.2019 Yılsonu sergisi açılıĢı
 23.05.2019 Es Çocuk Evine kursiyerlerimiz ile birlikte katılım sağlandı.
 24.05.2019 “Tencereni Al Gel” iftar programı gerçekleĢtirildi.
 25.05.2019 Halk Merkezi çocuklarının tiyatro gösterisine katılım sağlandı.
 14.06.2019 Hamamyolu sergi açılıĢına katılım sağlandı.
 17.06.2019 Ağaç Festivaline kursiyerler ile birlikte katılım sağlandı.
 23.06.2019 Demokrasi ormanı ağaç dikim etkinliği
 25.06.2019 Kursiyerlerimiz “Tersine Dünya” tiyatro gösterisi gerçekleĢtirdi.
 26.07.2019 YKSM‟de T.S.M. konserine katılım sağlandı.
 21.10.2019 Müzik yetenek sınavına 10 çocukla yarıĢmacı olarak katılım sağlandı.
 19.11.2019 TEGV ziyareti yapıldı.
 27.11.2019 Köy Enstitüleri ile ilgili belgesel gösterimine katılım sağlandı.
 06.12.2019 LÖSEV semineri yapıldı.
 19.12.2019 “Ayrılık” isimli tiyatro etkinliğine katılım sağlandı.
 25.12.2019 Yılsonu dans gösterisine katılım sağlandı.
 28.12.2019 Yılsonu satıĢ sergisine katılım sağlandı.
2019 yılında Sezai Aksoy Halk Merkezinde 11 branĢta 25 grup toplam 613 kiĢiye hizmet verilmiĢtir.
Yapılan etkinlikler;
 20.01.2019 Asker eğlencesi düzenlendi.
 31.01.2019 Takdir alan çocuklar ile ödül törenine katılım sağlandı.
 04.02.2019 Çocuklara sinema etkinliği yapıldı.
 08.03.2019 Kadınlar günü kutlamasına katılım sağlandı.
 18.03.2019 18 Mart Çanakkale belgeseli gösterimi yapıldı.
 19.03.2019 Sağlıklı beslenme ve yaĢam semineri.
 11.04.2019 “Ayrılık” adlı tiyatro gösterimine katılım sağlandı.
 23.04.2019 23 Nisan çocuk bayramına katılım sağlandı.
 28.04.2019 Erenköy TOKĠ uçurtma Ģenliğine katılım sağlandı.
 20.05.2019 Yılsonu sergi açılıĢı yapıldı.
 23.10.2019 Göknebi Dernek ziyareti yapıldı.
 02.11.2019 TEGV etkinlikleri baĢlamıĢtır.
 27.11.2019 “Bu ĠĢte Bir Umut Var” isimli film gösterimine katılım sağlandı.
 29.11.2019 Kadına Ģiddet semineri düzenlendi.
 13.12.2019 LÖSEV tanıtım semineri yapıldı.
 13.12.2019 Erenköy Mahalle Meclisi toplantısı yapıldı.
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2019 yılında Türkan Saylan Halk Merkezinde 15 branĢta 22 grup toplam 790 kiĢiye hizmet verilmiĢtir.
Yapılan etkinlikler;
 21.01.2019 Karne eğlencesi
 26.02.2019 Koca Çınar YaĢam Merkezi 2. Yıl Kutlaması
 28.02.2019 Birlikte baĢardıklarımız gezisi
 05.03.2019 Birlikte baĢardıklarımız gezisi
 06.03.2019 Kadınlar günü yemeği
 09.03.2019 “Kadın” adlı tiyatro oyunu izlendi
 12.03.2019 Amigo Orhan halk merkezi açılıĢına katılım
 12.04.2019 “Ġkinci Dereceden ĠĢsizlik Yanığı” adlı oyun izlendi
 23.04.2019 Odunpazarı Meydanı bayram kutlaması
 08.05.2019 Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü tarafından temizlik eğitimi
 28–29–30.05.2019 Yılsonu sergisi yapıldı.
 14/15.06.2019 OMEK Hamamyolu yıl sonu sergisine gidildi
 15.11.2019 Kadına Ģiddet semineri
 19.11.2019 “Sihirli Yolculuk” adlı oyun
 20.11.2019 TEGV eğitim
 27.11.2019 “Bu ĠĢte Bir Umut Var” belgesel sinema gösterimi
 07.12.2019 Kent konseyi kadına Ģiddet seminer ve yemeği
 10.12.2019 LÖSEV bilgilendirme semineri
 19.12.2019 “Ayrılık” adlı tiyatro oyunu
 26.12.2019 Erdal Ġnönü Halk Merkezi açılıĢına katılım
 27–28–29–30.12.2019 Hamamyolu yılbaĢı sergisine katılım sağlandı
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OKEP Faaliyeti
Odunpazarı Belediyesi Kadın El Sanatları Pazarı OKEP idari bürosu, Orta Mah. ġeyh ġemsettin Sk. No:15 adresinde bulunan Arasta El Sanatları ÇarĢısı içinde bulunmaktadır.
OKEP üyesi kadınların ürettikleri el sanatı ürünleri üyeler tarafından Odunpazarı Hicri Sezen
Parkı yanında kurulan pazarda açılan stantlarda gelen ziyaretçilerin beğenisine sunulmaktadır.
OKEP kadınlarının ürünlerini değerlendirdikleri ikinci bir mekân ise; yine Arasta El Sanatları
ÇarĢısı içinde bulunan OKEP mağazasıdır. OKEP ayrıca ViĢnelik mahallesinde ÇarĢamba günleri
kurulan ÇARPA diye bilinen pazarda da düzenli olarak her hafta stant açmaktadır. 2019 yılında yapılan etkinlikler;
 08.03.2019 Hamamyolu‟na Kurulan Stant ile Sergi ve SatıĢ
 12.07.2019 OKEP Pikniği Yer: Regülâtör Piknik Alanı
 28.11.2019 Film Gösterimi Yer: YKSM
 20–21–22.12.2019 Vega Outlet Stant ile Sergi ve SatıĢ
 27–28–29–30.12.2019 Hamamyolu YılbaĢı Haftası Stantları: Sergi ve SatıĢ
 ÇarĢamba Pazarı Stantları: Her Hafta: Sergi ve SatıĢ

İletişim ve Koordinasyon Birimi Faaliyeti
Müdürlüğümüze bağlı birimlerin kendi içinde olan veya müdürlüğümüz birimlerinin vatandaĢlarımızla olan iletiĢim faaliyetlerinden veriler elde ederek gerekli düzenlemeler yapılmasına olanak
sağlayan birimdir.
ġikâyet ve öneri kutularının kontrolü yapılarak, buradan elde edilen veriler sınıflandırılır ve bu
bilgiler ilgili birimlerle paylaĢılır.
Birimimiz; iletiĢim kanallarını oluĢturarak anket, soru-cevap ya da yüz yüze iletiĢim elemanlarını kullanarak veriler elde eder. Bu verileri sorun yaĢanan birim faaliyetine entegre edip görevlileri bu
konuda bilgilendirerek gerekli düzenlemenin yapılmasını sağlayarak, sorunun çözümüne yardımcı
olur. Bu çalıĢmalar yapılırken üst makamlara bilgi verilir. Faaliyet kapsamında 2019 yılında yapılan
etkinlikler;
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Amigo Orhan Halk Merkezi AçılıĢında görev alındı.
Odunpazarı Meydanında Düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında görev
alındı.
Belediyemizce gerçekleĢtirilen Gece Pazarı etkinliğinde görev alındı.
Belediyemizce gerçekleĢtirilen 5. Uluslararası AhĢap Heykel Festivalinde görev alındı.
Belediyemizce gerçekleĢtirilen 2. Ulusal LületaĢı Festivalinde görev alındı.
“Tur ġirketleri-Odunpazarı Esnafı Koordinasyon Toplantısı” düzenlendi
“AkĢamları Birlikte Güzel” etkinliği kapsamında Yenikent Seramik Park‟ta düzenlenen konserde vatandaĢlarımızın istek ve önerilerini belediyemize ulaĢtırabilecekleri bir stant kuruldu.
“AkĢamları Birlikte Güzel” etkinliği kapsamında Emek Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
binasının yanında bulunan parkta düzenlenen konserde vatandaĢlarımızın istek ve önerilerini
belediyemize ulaĢtırabilecekleri bir stant kuruldu.
“AkĢamları Birlikte Güzel” etkinliği kapsamında 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Halk Merkezi ve Parkında düzenlenen konserde vatandaĢlarımızın istek ve önerilerini belediyemize
ulaĢtırabilecekleri bir stant kuruldu.
“AkĢamları Birlikte Güzel” etkinliği kapsamında Yenikent Seramik Park‟ta düzenlenen film
gösterimi etkinliğinde vatandaĢlarımızın istek ve önerilerini belediyemize ulaĢtırabilecekleri
bir stant kuruldu.
Belediyemizce kurulması planlanan E-Ticaret platformu hakkında Odunpazarı A.ġ. ile gerekli
görüĢmeler yapıldı.
Müdürlüğümüze bağlı olan 30 dıĢ birimin istek ve öneri kutularının kontrolü yapıldı ve dıĢ birimlerden talep formları toplandı.
Belediyemiz ve AIESEC iĢbirliği ile düzenlenmesi planlanan “Esnaflar Ġçin Ġngilizce Eğitimi”
için Odunpazarı turistik bölgesinde esnaflar ile görüĢmeler yapıldı ve talepler toplandı.
Belediyemiz tarafından düzenlenen 5. Uluslararası EskiĢehir Odunpazarı Seramik PiĢirim
Teknikleri ÇalıĢtayında görev alındı.
Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü YKSM binasında belediyemiz ve AIESEC iĢbirliği ile düzenlenmesi planlanan “Esnaflar Ġçin Ġngilizce Eğitimi” gerçekleĢtirildi.
ESBALDER ile birlikte düzenlenen etkinlikte görev alındı.
E-Ticaret‟te BaĢarı Seminerine katılım sağlandı.
Her Yönüyle E-Ticaret Paneline katılım sağlandı.
TÜYAP - EskiĢehir Hediyelik EĢya Fuarında görev alındı.
Gelecek Atölyesi Birimine destek sağlandı.
EskiĢehir Valiliği tarafından Odunpazarı Esnaf ve Sanatkârlar Odasında düzenlenen Dijital
Pazarlama Eğitimlerine katılım sağlanmıĢtır.

Tedarik, Lojistik, Temizlik Birimi Faaliyetleri
Müdürlüğümüz ve belediyemizin diğer müdürlüklerinin faaliyetleri ile kurum dıĢı taleplere
uygunluk durumuna göre destek sağlayan birimdir. Bu talepleri çadır, masa ve sandalye kapasitesine
göre karĢılamaktadır.
Gençlik Merkezi Faaliyeti
Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi hizmete girmiĢtir. Yeni merkez üniversitelerimizin
birçok organizasyonuna ev sahipliği yapmıĢtır. Aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluĢunun toplantı
ve projelerinin gençlerle buluĢmasına olanak sağlayan merkez sağladığı olanaklarıyla kısa sürede ilgi
odağı haline gelmiĢtir.
Gençlere yönelik mesleki kursların yanında, drama ve kiĢisel geliĢim programları ve atölyeleri
de gençlere hizmet vermektedir.
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Yapı Kontrol Müdürlüğü
Yapı Ruhsat Servisi Faaliyetleri: 2019 yılı içinde belediyemize baĢvuru yapılan ruhsat sayısı 493 adet
olmuĢtur.
Yapım Ruhsat İşlemleri
Ruhsat Türü
DeğiĢiklik Ruhsatı
Kat Ġlavesi
Restorasyon
Yeniden Ruhsat
Tadilat Ruhsatı
Ek Bina Ruhsatı
Güçlendirme Ruhsatı
Yeni Yapı Ruhsatı
Diğer
Toplam

Ruhsat sayısı
74
2
11
69
2
335
493

Tablo 50 - Yapım Ruhsat İşlemleri

Yapı Denetim Hakediş Kontrol Ofisi: 2019 yılı içinde yapı denetim firmaları tarafından hazırlanan
2.434 adet hakediĢ incelenmiĢ ve 8.954.599,00 TL ödenmiĢtir.
Zemin Etüd Kontrol Ofisi: 2019 yılı içinde 390 adet parsel bazında Zemin Etüd Raporu kontrol edilip
onaylanmıĢtır.
İskân Servisi Faaliyetleri: Ġskân süreci yeniden düzenlenmiĢ, iskân heyetinin 3 iĢ günü içinde yerinde
kontrole gitmesi sağlanmıĢtır. 2019 yılı içinde belediyemize iskân baĢvurusu yapılan yapıların kontrolleri sonucunda 699 adet Yapı Kullanma Ġzin Belgesi düzenlenmiĢtir.
Elektrik Kontrol Ofisi: 2019 yılı içinde 479 adet yeni asansör ruhsatı düzenlenmiĢtir.
Mekanik Kontrol Ofisi: Isı yalıtımı yapılan yapı sayısı 23 adet olmuĢtur.
İnşaat Kontrol Faaliyeti
İşlem Türü
Kaçak ĠnĢaat Zaptı
Temel Vize – Hafriyat Vize
YazıĢma
ĠnĢaat ĠĢgaliyesi
Yıkım Ruhsatı
Tamirat – Tadilat Duvar Ġzni
Riskli Yapı
Asansör Tescili
Isı Yalıtım Vizesi
Isı Yalıtım Ġzni

İşlem sayısı
99
356
2.020
164
265
78
105
479
484
23

Tablo 51 - İnşaat Kontrol Faaliyeti

İnşaat Kontrol Servisi Faaliyetleri: Ġmar Kanununun 42 nci maddesinde yapılan değiĢiklik nedeniyle
süreç kanuna uygun olarak yeniden düzenlenmiĢtir.
İnşaat Kontrol Ofisi: 90 adet iĢ deneyim belgesi raporu düzenlenmiĢtir.
Odunpazarı Evleri Koordinatörlüğü Faaliyetleri: 2019 yılı içinde;
 Odunpazarı Ġlçesi Kentsel Sit Alanında Dedelek, Mumcular, Hatipler, Poyraz Sokaklar Sokak
SağlıklaĢtırması Yapım iĢi faaliyeti gerçekleĢtirilmiĢtir.
 Dalyancı Konağı 941 Ada 27 Parseldeki yapının kesin kabulü yapıldı.
 EskiĢehir ili Odunpazarı Kentsel Sit Alanı içinde kalan Ataol Behramoğlu Kitaplığı iç mimari
uygulama projesi yapıldı.
 EskiĢehir ili Odunpazarı Kentsel Sit Alanı içinde kalan Ataol Behramoğlu Kitaplığı tadilatı
yapılmıĢtır.
 159 ada röleve restitüsyon ve restorasyon projeleri EKVKBK‟ınca onaylandı.
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Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Verilen Ruhsat Türü ve Sayısı
Umuma Açık
İstirahat ve Eğlence
İşyerlerine
Verilen
İşyeri Açma ve
Çalışma
Ruhsat Sayısı
66

Sıhhi İşyerlerine
Verilen
İşyeri Açma ve
Çalışma Verilen
Ruhsat Sayısı

Gayri Sıhhi
İşyerlerine
Verilen
İşyeri Açma ve
Çalışma
Ruhsatı Sayısı

Sıhhi İşyerlerine
Verilen
Hafta Tatili
Ruhsatı Sayısı

827

178

3

Tablo 52 - Verilen Ruhsat Türü ve Sayısı
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Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
 2019 yılında Mamuca Mah. 9691 ada 1 parselde pazar yeri kamulaĢtırması iĢlemine devam
edilmiĢtir.
 2019 yılında 536,52 m2 belediye hizmet alanı, 5.215,73 m2 yol alanı, 2.216,76 m2 park alanı ve
2.768,90 m2 pazaryeri alanı kamulaĢtırması yapılmıĢtır.
 2019 yılında 32 adet hisse satıĢı yapılmıĢtır.
 2019 yılında imar barıĢı ile olmak üzere toplam 1 adet tarla (Yürükkaracaören Mah.), 3 adet
arsa (AĢağıılıca Mah., Yahnikapan Mah., Yukarıkalabak Mah.) satıĢı yapılmıĢtır.
 2019 yılında 1 adet bina (Orta Mah.), 1 adet tarla (Ağapınar Mah.), 2 adet arsa (Karapınar
Mah., Akçağlan Mah.), 1 adet daire (AkarbaĢı Mah.) satıĢı yapılmıĢtır.
 2019 yılında 50 adet tarla, 5 adet ATM, 4 adet dükkân, 3 adet büfe, 1 adet iĢyeri, 2 adet bina
ve 1 adet otel kiraya verilmiĢtir.
 2019 yılında 50 adet 10/c uygulaması sonucu oluĢan tapu, 2 adet tahsis karĢılığı tapu, 7 adet
kıymet takdir iĢlemi yapılmıĢtır.
 2019 yılında 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22-e maddesi gereğince 4 adet taĢınmaz kiralanmıĢ olup, 4 adet taĢınmazın sözleĢmesi fesih edilmiĢtir.
 2019 yılında 26 adet ecrimisil uygulaması yapılmıĢtır.
 2019 yılında belediyemiz mülkiyetinde bulunan 10 adet taĢınmaza imar barıĢı kapsamında
Yapı Kayıt Belgesi alınmıĢtır.
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
2019 yılı içerisinde belediyemiz araçlarının iĢletilmesi için; 576.000 litre motorin ve 19.367
litre benzin alımı gerçekleĢtirilmiĢtir.
2019 yılı içerisinde müdürlüğümüz bünyesinde bulunan atölyemizde 1.845 adet periyodik bakım ve
onarım iĢlemi yapılarak piyasa fiyatlarına göre önemli ölçüde bütçe tasarrufu sağlanmıĢtır. Bu çalıĢmalar için toplam; 4.400 litre muhtelif yağ ve 800 litre antifriz alımı gerçekleĢtirilmiĢtir.
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2019 yılı içerisinde atölyemiz kaynak ve boya bölümünde 51 adet hareketsiz duba, 1 adet
elektronik duba yapımı gerçekleĢtirilmiĢtir, ayrıca 201 farklı iĢ / iĢlem yapılmıĢtır.
2019 yılı boyunca belediyemiz bünyesinde bulunan araçların bakım ve onarım iĢlemlerinde
toplam 529 kalem yedek parça depomuzda yer alan malzemelerden kullanılmıĢtır.
UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğüne ait tüm taĢıtlar 7 gün 24 saat araç takip sistemi ile izlenmektedir. Bu sayede 2019 yılında;
 Akaryakıt ve kaynak israfının önüne geçilmiĢtir.
 Yetkisiz kiĢilerin araçları kullanmasının önüne geçilmiĢtir.
 Sürücülerin trafikte hız kurallarına uyup uymadıkları kontrol edilmiĢtir.
 Araç Takip Sistemi ve UlaĢım.Net (Araç Bakım ve Onarım Takip Sistemi) programları birlikte
kullanılarak araçların periyodik bakımları tam ve zamanında yapılmıĢtır.
 Trafik cezası ve Ģikâyetlerde araçların ve sürücülerinin geriye dönük tüm hareket dökümlerine
ulaĢılarak gerekli tedbirler alınmıĢtır.
Ayrıca 2019 yılı içerisinde UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde Araç Kontrol Ekibi
oluĢturularak resmi ve kiralık araçların kontrolleri yapılmıĢ ve araçların amaçlarına uygun kullanılıp
kullanılmadığı fiili olarak da denetlenmeye baĢlanmıĢtır.
Tüm araç sürücülerinin Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine göre; olması gerekli belgelere sahip olup olmadığı kontrol edilerek BaĢkanlık Makamı onayı ile birlikte araç kullanma yetkisi
verilmiĢtir.
2019 yılı içerisinde Müdürlüğümüz personeline; özellikle araç sürücülerimize öfke kontrolü,
nezaket kuralları ve kurum kültürüne uygun davranmaları konusunda hizmet içi eğitimlere devam
edilmiĢtir.
2019 yılı cenaze hizmetleri, sosyal faaliyetler ve pazar servisi hizmetleri çerçevesinde UlaĢım
Hizmetleri Müdürlüğümüz bütçesinden karĢılanmak üzere toplam 151.668 kiĢiye araç tahsisi gerçekleĢmiĢtir.
 Cenaze aracı için 2.270 kiĢiye
 Cenaze yakınları servisi için 83.462 kiĢiye
 Sosyal etkinlikler için 50.555 kiĢiye
 Pazar servisi hizmeti için 15.381 kiĢiye hizmet verilmiĢtir.
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2019 yılında 16 adet ekipmanlı çöp kamyonu satın alınıp Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü envanterine katılarak 16 adet çöp kamyonu kiralama iĢi bitirilmiĢtir. Ayrıca 2 adet Courier model araç alınarak
filomuza katılmıĢtır.

2019 yılı içerisinde müdürlüğümüz bünyesinde bulunan atölyemizde 1 adet Bayrak Sarma
Makinesi imal edilmiĢtir ve ana hizmet binamızda faal olarak kullanılmaktadır. Yine 2019 yılı içinde
de atölyemiz de prototipi geliĢtirilen elektrikli duba montajı yapılmıĢ ve faal olarak çalıĢmaktadır.
Ayrıca 1 Adet kamyonet komple revize iĢlemi devam etmektedir.
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Bayrak Sarma Makinesi

Kamyonet Komple Revizyonu
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Belediyemize bağlı birimlerin demir doğrama, çatı vb. ihtiyaçları da 2019 yılında atölyemiz
bünyesinde imal edilerek montajları gerçekleĢtirilmiĢtir.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Barınak Yapımı ve Çatı ĠĢleri

Fen ĠĢleri Müdürlüğü TaĢ Ġmalat Tesisi Çatı Yapımı
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Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
Çevre Sağlığı İlaçlama Çalışmaları Faaliyeti:
Uçkun mücadelesi kapsamında; 01 Mayıs–31 Ekim 2019 tarihleri arasında 42 merkez ve 43
kırsal mahalle olmak üzere toplamda 85 mahallede ilaçlama çalıĢmaları 5 ilaçlama aracı ve 11 personel ile gündüz ve gece olmak üzere yapılmıĢtır.

Açık Alan Ġlaçlaması

Arsa ve BoĢ Arazi Ġlaçlaması

Larva Ġlaçlaması

Kanal Ġlaçlaması

Kışlak mücadelesi kapsamında; 01 Kasım 2019–30 Nisan 2020 tarihleri arasında tespit edilen
rögarların ilaçlama çalıĢmaları 42 merkez mahallede 4 ilaçlama aracı ve 11 personel ile gündüz ve
gece olmak üzere periyodik olarak yapılmaktadır.

Rögar Ġlaçlaması
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Kapalı alan ve resmî kurumların ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları; 2019 yılı içerisinde
resmî kurumlardan gelen dilekçeler doğrultusunda Odunpazarı Ġlçe sınırlarında bulunan 160 adet okul,
yurt, Kuran Kursu ve kamu kuruluĢu, 89 adet cami ve 1 adet cemevinin ilaçlaması ücretsiz olarak yapılmıĢtır. Ayrıca 43 kırsal mahalledeki okul, cami, cemevi, köy konakları ve muhtarlıkların ilaçlama
ve dezenfektesi ile yıl içerisinde vatandaĢlarımızın yapmıĢ olduğu toplam 142 baĢvuru neticesinde
26.630 m2 kapalı alan ilaçlaması yapılmıĢtır. SOBE projesi kapsamında dar gelirli olan 47 vatandaĢımızın konutları ücretsiz olarak ilaçlanmıĢtır. BELSĠS’e gelen 61 adet talep ve Ģikâyet baĢvuruları değerlendirilmiĢtir.

Kapalı Alan Ġlaçlaması
Sahipsiz ve Başıboş Sokak Hayvanlarının Toplanması ve Veterinerlik Hizmeti Verilmesi Faaliyeti:
Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren Hayvan Sağlık Merkezi 2019 yılı içerisinde, sahipsiz
ve baĢıboĢ sokak hayvanlarının toplanması, kısırlaĢtırılması, küpelenmesi, muayene ve bakım iĢlemlerinin yapılması, sahiplendirilmesi çalıĢmalarını 5199 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmüĢtür. Ayrıca;
EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi ile Odunpazarı Belediyesi arasında yapılan “Sokak Köpekleri Rehabilitasyonu ĠĢbirliği Protokolü” kapsamında; EskiĢehir’in Odunpazarı ilçesi dâhil olmak üzere diğer
12 ilçesi ile merkez ve mahallelerinde EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi yetki alanlarında yer alan sahipsiz sokak köpeklerinin kısırlaĢtırılması rehabilitasyonu ve kayıt altına alınmasına yönelik çalıĢmalar yapılmıĢtır.
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Odunpazarı Belediyesi ile protokol gereği talepte bulunan 12 (on iki) ilçe belediyesi (Han, Mahmudiye, Sivrihisar, Mihalıççık, Ġnönü, Seyitgazi, Sarıcakaya, Alpu, Mihalgazi, Günyüzü, Beylikova, Çifteler) ile protokol imzalanmıĢ ve bu ilçelerde çalıĢmalar
yapılmıĢtır.
Daha fazla cana, daha modern Ģartlarda hizmet verebilmek için Hayvan Sağlık Merkezimizin
kapasitesini arttırarak, yazlık ve kıĢlık bölmeleri olan, tabandan ısıtma sistemine sahip 120 köpeğe ev
sahipliği yapacak yeni barınma yerleri inĢa edilmiĢtir.
Talep ve Şikâyetlerin Cevaplandırılması Faaliyeti:
Müdürlüğümüze CĠMER ve Halk Masası yoluyla gelen Ģikâyetler ilgili birimlerimizce değerlendirilip ivedi ve yerinde müdahale edilmiĢtir.
Hayvan Sağlık Merkezi Faaliyeti:
2019 yılında Hayvan Sağlık Merkezi faaliyetleri kapsamında;
 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 4.285 kiĢi
 KısırlaĢtırılan Hayvan Sayısı: 1.924
 Kuduz AĢısı Yapılan Hayvan Sayısı: 2.226
 Karma AĢı Yapılan Hayvan Sayısı: 195
 ĠĢaretlenen Hayvan Sayısı: 1.924
 Sahiplendirilen Hayvan Sayısı: 304
 Alındığı Ortama Bırakılan Hayvan Sayısı: 1.893
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Eğitim Faaliyeti:
Arıcılık Eğitimi; Akpınar Mahallesinde yer alan 35 dekar vadi üzerinde kurulmuĢ Arıköy’ de
60’ar m2’lik parsellerde arıcılık faaliyetine baĢlanmıĢtır.
Arıköy’ deki teorik ve pratik eğitimimiz yaklaĢık 8 ay sürmüĢtür. Eğitimlerimiz köy enstitüsü
modeli ile hem pratik eğitim hem de teorik olarak bir arada yürütülmüĢtür.
2019 yılında eğitimlerine devam eden ve arıcılığı bilfiil öğrenen 167 öğrencimize eğitim sonunda arıcılık sertifikaları verilmiĢtir.
Arıköy içerisinde bulunan 14.084 ada 1 parselde 7.800 m2’lik alana 5.000 tane lavanta fidanı
ve 3.000 goji berry fidanı dikilmiĢtir.
2019 yılı sonunda Arıköy tesisimize Fen ĠĢleri Müdürlüğümüz tarafından elektrik hattı çekilmiĢ ve OG trafo aktif hale getirilmiĢ, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından da kulübeler yapılmıĢ ve çevre düzenlemesi tamamlanmıĢtır.
Etkinlikler:
 2019 yılı içerisinde 2 defa Odunpazarı Belediyesi ve EskiĢehir Kent Konseyi‟nin organize ettiği “Satın Alma Sahiplen Pati ġenliği” düzenlenmiĢtir.
 Kayıtlı sokak hayvanlarının müdürlüğümüz ve hayvan severler tarafından takibi yapılarak bulundukları yaĢam alanlarında kuduz, karma ve parazit aĢıları yapılmıĢtır.
 Tarım ve Orman Bakanlığının oluĢturduğu HAYBĠS kayıt sistemine kaydı yapılan kısırlaĢtırılmıĢ sokak hayvanları için belediyemiz kısırlaĢtırma destek ödemesi almıĢtır.
2019 yılında yapılması planlanan yatırım projeleri, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum ve tasarruf tedbirlerinin uygulanması sonucu ihale aĢamasında kalmıĢtır.
Belediye Tiyatro Müdürlüğü
2019 yılında; 6 farklı yetiĢkin oyunu haftada 2 defa olacak Ģekilde; 3 farklı çocuk oyunu ise
haftada 3 defa gösterime girmiĢtir. DıĢ etkinlikler ve halk merkezlerinde haftada 5 gün etkinlik yapılmaktadır. 2019 Sezonunda; 126 çocuk, 240 yetiĢkin olmak üzere toplam 366 oyun oynanmıĢtır.
10.01.2019; Yeni sezona Ġkinci Dereceden ĠĢsizlik Yanığı adlı tek kiĢilik oyunla baĢlandı. ĠĢsiz bir
gencin, iĢ bulma çabasını ve bu çabanın ağır bir psikolojik travmaya nasıl dönüĢtüğünün dram komedi
tarzında anlatıldığı kara komedi tarzındaki Ġkinci Dereceden ĠĢsizlik Yanığı, renkli performansı ve
zengin alt metni ile dikkat çekti.
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19.01.2019; Sosyal sorumluluk projesi olarak H. Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumuna “Komedi Pazarı”
adlı oyun kadın mahkûmlara, 08.02.2019 tarihinde de yine “Komedi Pazarı” oyunu erkek mahkûmlara sahnelendi.
24.01.2019; Yarıyıl tatilinde öğrencilere halk merkezlerinde kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak için
tiyatro gösterisi yapıldı.

01.03.2019; Odunpazarı Belediye Tiyatrosunun atölye alanındaki çalıĢmaları kapsamında EskiĢehir
BüyükĢehir Belediyesi ġehir Tiyatrosu oyuncularından Sermet YeĢil oyuncularımızla bir atölye gerçekleĢtirdi.
Odunpazarı Belediye Tiyatrosunun repertuarına eklediği doğaçlama türündeki oyunu Komedi
Pazarı’nın daha nitelikli olabilmesi adına ülkemizin en önemli doğaçlama eğitmeni ve uygulayıcılarından Koray Bülent Tarhan Doğaçlama Tiyatro Atölyesine davet edildi ve oyuncularımızla 3 gün
atölye çalıĢmalarını yürüttü. 08.03.2019 tarihinde atölyelerin bir sonucu olarak Koray Bülent Tarhan
Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncuları ile Kadınlar Günü’ne özel bir gösterimle, 09.03.2019 tarihinde de belediye tiyatromuzda sahneye çıktı.

196 | S a y f a

18.04.2019; Behiç Ak’ın eseri olan “Ayrılık” adlı tiyatro oyunu sahnelenmeye baĢlandı. Oyun; sınıf
farkı ve eğitim durumu fark etmeksizin her çiftin kendinden bir parça bulabileceği, salt kadın-erkek
iliĢkisinin gözler önüne serildiği tek perde komedi oyunu olarak sahnelenmiĢ; izleyicilere keyifli dakikalar yaĢatmıĢtır.

23.04.2019; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Ģenlik havasında çocuklarla gösteriler yapıldı.
Odunpazarı Belediyesi, çocuklarımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coĢkuyla kutlansın diye Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde ve Emek Mahallesi’nde 23 Nisan Çocuk ġenliği düzenledi.
23 Nisan Çocuk ġenliği önce Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde baĢladı. Çocukların ve ailelerinin yoğun
katılımı ile gerçekleĢen Ģenlikte çocuklar gönüllerince eğlendi. 23 Nisan Çocuk ġenliğinde çocuk tiyatroları, konserler, Ģiirler, yüz boyama etkinlikleri, streç boyama ve sihirbaz gösterileri yer aldı.
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02.05.2019; Belediyemizi ziyaret eden büyük usta sanatçı Göksel Kortay oyunlarımızı izleyip güzel
eleĢtirilerde ve övgülerde bulundu ayrıca oyuncularımıza ve öğrencilerimize workshop yaparak tiyatroya dair tecrübelerini paylaĢtı.

Ramazan ayında 12 mahallede tiyatro oyuncuları “Meddah” ve “Orta Oyun” ile eski Ramazanlar tadında büyük ve küçük seyircileriyle buluĢtu.
21.06.2019; Mustafa Kemal Atatürk’ün EskiĢehir’e geliĢi canlandırılarak tren garından YeĢil Efendi
Konağına kadar gazilerimiz ve halkla beraber coĢkulu bir yürüyüĢ yapıldı.
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Odunpazarı Belediye Tiyatrosu 2019–2020 sezonu seçmelerini 19–20 Ekim tarihleri arasında
gerçekleĢtirdi. Tiyatro seçmeleri EskiĢehir ve Ģehir dıĢından yoğun ilgi gördü. Yapılan seçmelere 244
kiĢi baĢvurdu. 1. gün dans, Ģan ve genel kültür seçmeleri yapıldı. 2. gün ise sahne ve oyunculuk sınavı
yapıldı. Seçmelerde baĢarılı performans gösteren 25 öğrenci tiyatro eğitimi almaya hak kazandı. Derslerimiz hafta içi ve hafta sonu grupları olmak üzere baĢladı. Sahne ve Oyunculuk, Dünya Tiyatro Tarihi, Türk Tiyatro Tarihi, ġan, Dans, Sahne Tasarım, Kostüm Tasarım, Diksiyon, Doğaçlama ve Bireysel Oyunculuk hafta içi ve hafta sonu grupları olmak üzere verilmeye baĢlandı.
24.10.2019; Sosyal sorumluluk projesi olarak H. Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumuna “Komedi Pazarı
(Doğaçlama)” adlı oyun sergilendi. Kadın mahkûmlar hoĢça vakit geçirdiler.
25.10.2019; Emek Ġlk Adım Sahnesinde Emek Mahallesi sakinlerine “Komedi Pazarı” adlı oyun buluĢturularak hoĢça vakit geçirmeleri sağlandı.
26.10.2019; Emek Ġlk Adım Sahnesinde “Bir Sirk Hikâyesi” adlı çocuk oyunumuzla minik seyircilerimizle buluĢtuk. Konusuyla sirklerde hayvanların çalıĢtırılmaması hayvansız sirklerin güzelliği üzerine mesaj verildi.

2019–2020 sezonunun yeni çocuk oyunu olan Sihirli Yolculuğun prömiyeri yapıldı. Hasan Polatkan
Kültür Merkezinde gerçekleĢtirilen prömiyere çocuklar büyük ilgi gösterdi. Yeni çocuk oyunu Sihirli
Yolculuk, seyircisine oyunu birlikte oynama teklifini sunuyor. Sihirli Yolculuk, çocuklar ve çocuk
kalmayı seven yetiĢkinleri her Ģeyin oyuncağa dönüĢtüğü keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. Oyunda iki
oyunbaza kelimelerini tekrar bulmaları için yardım edilirken, bir kez daha paylaĢmanın ve birlikte
oynamanın tadına varılıyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Emek Mahallesi ve Hamamyolu’nda kutlandı. Caddenin çeĢitli
yerlerinden dönem kostümü giyinen Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncuları alana girdi. Canlı heykeller, oyuncular ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün canlandırılması ile gerçekleĢtirdikleri performanslarla vatandaĢlara KurtuluĢ SavaĢı, Milli Mücadele ve cumhuriyeti anlattı. Sanatçıların performansları alkıĢ alarak vatandaĢların büyük beğenisini kazandı.
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27.10.2019; Belediye Tiyatro Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün gerçekleĢtirdiği
sosyal sorumluluk projesinde 4 SMA hastası çocuk evlerinde ziyaret edildi. Ailelere “yalnız değilsiniz” mesajıyla özel oyunlar sergilediler.

25.11.2019; Kadına Yönelik ġiddete KarĢı Uluslararası Mücadele Gününde kadın cinayetleri ve kadına yönelik Ģiddet ile ilgili farkındalık yaratmak için Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile birlikte
bir etkinlik düzenlendi. EskiĢehir’de kadın Ģiddeti ile hayatını kaybeden kadınlara ithafen gerçekleĢtirilen etkinlik de Hamamyolu’nda tiyatro oyuncuları görev aldı. Etkinliğe EskiĢehir Milletvekilleri ile
birlikte kadın platformları ve halk katıldı. Amaç toplumsal duyarlılık sağlanmaktı ve amaca ulaĢıldı.
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16.12.2019; “Bavulumda Sanat Var” yaratıcı drama teknikleriyle tarihte yaĢamıĢ olan sanatçı ve bilim
insanlarını günümüz çocuklarına tanıtılmıĢtır.

Engelliler Haftası nedeni ile Komedi Pazarı; engelli bireylerle ilgili farkındalık yaratmak için
oyunda engelli bireylere yer verdi. Doğaçlama örneklerle interaktif bir oyun olan Komedi Pazarı “Hayatı paylaĢabilmemiz için hiçbir engel yok” mesajını vermek için engellilerle beraber sahneye çıktı.
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Odunpazarı Belediyesi, EskiĢehir Sanat Derneği tarafından düzenlenen Sanat ödülleri töreninde 2 ayrı ödül aldı. Gecede Odunpazarı Belediye BaĢkanı Av Kazım Kurt’a 2019 EskiĢehir Sanat ödülü verilirken, Belediye Tiyatro Müdürlüğüne 2019 EskiĢehir Tiyatro ödülü verildi.

Türkiye’nin uzun soluklu ve en önemli tiyatro platformlarından biri olan Yeni Tiyatro Dergisi’nin gerçekleĢtirdiği Anadolu Emek ve BaĢarı Ödüllerinde Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Emek
Ödülünü kazandı.

Tiyatro hocalarımız tarafından bu yıl da halk merkezleri, gençlik merkezleri ile Gündüz Bakımevlerinde öğrencilerin severek katıldığı drama dersleri düzenlendi. Ailelerden gelen yoğun talep
nedeniyle sezon dersleri ve yaz kurslarına ilgi artarak devam etmektedir.
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Sahnelenen Tiyatro Oyunları
Oyun Adı
Çocuk Oyunları

Sıra
1
2
3

Bir Sirk Hikâyesi
Sakar Su KuĢu
Sihirli Yolculuk

Sahnelenen Oyun Sayısı
55
34
37

Yetişkin Oyunları
1
2
3
4
5
6
1

Ġkinci Derece ĠĢsizlik Yanığı
Ünlü Ayçiçeği Dinlenme Tesisleri
Komedi Pazarı (Kuaför)
Komedi Pazarı
Ayrılık
D.O.Ç.
Ramazan Ayı Etkinlikleri
Ramazan Etkinliği (Orta Oyun)

47
30
27
38
15
60
Halka Açık 15 Gösterim

Tablo 53 - Sahnelenen Tiyatro Oyunları

Turneler
1
2
3
4
5

Bozüyük Belediyesi
Mihalıççık Belediyesi
Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali
Alpu Belediyesi
TAKSAV Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali

8
1
1
1
1

Tablo 54 - Turneler

Dış Sahneler
1
2

Ġlk Adım Emek Sahnesi
Sultandere Sahnesi

6
5

Tablo 55 - Dış Sahneler

1
2
3
4

Sosyal Sorumluluk Projeleri
H Tipi Ceza Evi
SMA’lı Çocuklara Programlar
25 Kasım Kadına ġiddet Programları
3–7 Aralık 2019 Engelliler Haftası Programları

Komedi Pazarı
Özel Oyunlar
Özel Programlar
Komedi Pazarı Özel

Tablo 56 - Sosyal Sorumluluk Projeleri

1

Bir Sirk Hikâyesi

2

Ayrılık

3

Ġkinci Derece ĠĢsizlik Yanığı

4

Belediye Tiyatro Müdürlüğü

5

Belediye Tiyatro Müdürlüğü

Ulusal Ödüller
En Ġyi Çocuk Oyunu Ödülü
En Ġyi Erkek Oyuncu Ödülü
En Ġyi Kadın Oyuncu Ödülü
En Ġyi Sahne Tasarımı Ödülü
BaĢarı Ve Emek Ödülü
Yeni Tiyatro Dergisi Anadolu Emek ve BaĢarı Ödülü
2019 EskiĢehir Tiyatro Ödülü

Tablo 57 - Ulusal Ödüller
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İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Müdürlüğümüz bünyesinde 2019 yılı içerisinde açılan / iĢletilen / müdürlüklere devredilen iĢletme faaliyet yerlerimiz Ģu Ģekildedir:
Faaliyet Gösteren İşletme Bilgileri
İşletmenin Adı

Açılış Tarihi

Çocuk Cafe

19.03.2018 tarihinde
açılmıĢ olup faaliyetine
devam etmektedir.

Türk Kahveleri

19.03.2018 tarihinde
açılmıĢ olup faaliyetine
devam etmektedir.

Dünya Çayları
Dünya Kahveleri

19.03.2018 tarihinde
açılmıĢ olup faaliyetine
devam etmektedir.
19.03.2018 tarihinde
açılmıĢ olup faaliyetine
devam etmektedir.

Tost Evi

19.03.2018 tarihinde
açılmıĢ olup faaliyetine
devam etmektedir.

Dondurma Büfe

19.03.2018 tarihinde
açılmıĢ olup faaliyetine
devam etmektedir.

Alaaddin Park Cafe

19.01.2018 tarihinde
açılmıĢ olup faaliyetine
devam etmektedir.

Anadolu Hastanesi
Kafeteryası

26.09.2019 tarihinde
açılmıĢ olup faaliyetine
devam etmektedir.

Güvercinköy

16.10.2018 tarihinde
açılmıĢ olup faaliyetine
devam etmektedir.

Daktilo Galerisi

Kırım Tatar Galerisi

AhĢap Eserler Galerisi

Fotoğraf Galerisi

11.01.2018 tarihinde
gelirleri müdürlüğümüz
tarafından iĢletilmektedir.
11.01.2018 tarihinde
gelirleri müdürlüğümüz
tarafından iĢletilmektedir.
11.01.2018 tarihinde
gelirleri müdürlüğümüz
tarafından iĢletilmektedir.
11.01.2018 tarihinde
gelirleri müdürlüğümüz
tarafından iĢletilmektedir.

Faaliyet Konusu
VatandaĢlara sıcak içecekler, soğuk içecekler ve
dondurma satıĢı ve servisi
yapılmaktadır.
VatandaĢlara sıcak içecekler, soğuk içecekler ve
dondurma satıĢı ve servisi
yapılmaktadır.
VatandaĢlara sıcak içecekler, soğuk içecekler satıĢı
ve servisi yapılmaktadır.
VatandaĢlara sıcak içecekler, soğuk içecekler satıĢı
ve servisi yapılmaktadır.
VatandaĢlara sıcak içecekler, soğuk içecekler ve
yiyecek satıĢı ve servisi
yapılmaktadır.
VatandaĢlara dondurma
satıĢı ve servisi yapılmaktadır.
VatandaĢlara sıcak içecekler, soğuk içecekler ve
dondurma satıĢı ve servisi
yapılmaktadır.
VatandaĢlara sıcak içecekler, soğuk içecekler ve
Hastaneye gelen vatandaĢlara da satıĢ ve servisi
yapılmaktadır.
VatandaĢların güvercinlerini beslediği, bakımını
yaptıkları ve kiralıya bildikleri yerlerdir.

Adresi
DeliklitaĢ Mahallesi,
Hamamyolu Caddesi
No:63/1
Arifiye Mahallesi,
Hamamyolu Caddesi
No:110/1
DeliklitaĢ Mahallesi,
Hamamyolu Caddesi
No:77/1
DeliklitaĢ Mahallesi,
Hamamyolu caddesi,
No:103/1
DeliklitaĢ Mahallesi,
Hamamyolu Caddesi,
No:107/1
DeliklitaĢ Mahallesi,
Hamamyolu Caddesi,
No:105/1
DeliklitaĢ Mahallesi,
Ġki Eylül Caddesi
No:130
AkarbaĢı Mahallesi
Müze Sokak No:5

75.Yıl Mahallesi
Babaeski Sokak No:2

Gelirleri müdürlüğümüz
tarafından iĢletilmektedir.

PaĢa Mah. Kemal
Zeytinoğlu Cad.
ġamlılar Sok. No:1

Gelirleri müdürlüğümüz
tarafından iĢletilmektedir.

Orta Mahalle ġeyh
ġemsettin Sokak No:15

Gelirleri müdürlüğümüz
tarafından iĢletilmektedir.

PaĢa Mah. Kemal
Zeytinoğlu Caddesi
ġeyh ġemsettin Sokak

Gelirleri müdürlüğümüz
tarafından iĢletilmektedir.

KurĢunlu Külliyesi iç
kısmı
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Cumhuriyet Park Cafe

Yunus Emre Kültür ve
Sanat Merkezi
Hasan Polatkan Kültür
Merkezi

29.10.2019 tarihinde
açılmıĢ olup faaliyetine
devam etmektedir.
19.01.2018 tarihinde
gelirleri müdürlüğümüz
tarafından iĢletilmektedir.
19.01.2018 tarihinde
gelirleri müdürlüğümüz
tarafından iĢletilmektedir.

LületaĢı Galerisi

Cam Sanatları Merkezi

Atatürk Ġle Bir Gün Galerisi

Hicri Sezen Çay Bahçesi

19.01.2018 tarihinde
gelirleri müdürlüğümüz
tarafından iĢletilmektedir.
20.09.2018 tarihinde
gelirleri müdürlüğümüz
tarafından iĢletilmektedir.
14.06.2019 tarihinde
açılmıĢ olup faaliyetine
devam etmektedir.

VatandaĢlara sıcak içecekler, soğuk içecekler ve
dondurma satıĢı ve servisi
yapılmaktadır.

Gökmeydan Mahallesi,
Yenibahar Sokak
No:65/1

Gelirleri müdürlüğümüz
tarafından iĢletilmektedir.

Arifiye Mah.
Ġki Eylül Cad. No:61

Gelirleri müdürlüğümüz
tarafından iĢletilmektedir.

ViĢnelik Mahallesi
Atatürk Bulvarı
(Migros üstü)

Ücretsiz

PaĢa Mah. Kemal
Zeytinoğlu Caddesi
KurĢunlu Külliyesi

Gelirleri müdürlüğümüz
tarafından iĢletilmektedir.

PaĢa Mah. Kemal
Zeytinoğlu Cad.
KurĢunlu Külliyesi

Gelirleri müdürlüğümüz
tarafından iĢletilmektedir.

Dede Mah.
YeĢil Efendi Sk. No:22

VatandaĢlara sıcak içecekler, soğuk içecekler ve
dondurma satıĢı ve servisi
yapılmaktadır.

PaĢa Mah.
Kemal Zeytinoğlu Cad.

Tablo 58 - Faaliyet Gösteren İşletme Bilgileri

30/08/2019 tarihinde baĢlayan çay fiyatlarıyla ilgili referandum vatandaĢlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleĢmiĢ ve 19/09/2019 tarihine kadar sürmüĢtür. VatandaĢların %78’i “Hayır zam yapılmasın” derken %22’si de “Evet zam yapılsın” dedi. Referandum sonucuna göre Odunpazarı Belediyesi
iĢletmelerinde çay fiyatları değiĢmedi.
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2. Performans Sonuçları Tablosu

Performans
Göstergesi

Performans
Hedefi

Performans Sonuçları Tablosu

Açıklama

Hedeflenen
Gösterge
Düzeyi

Yılsonu
Gerçekl.
Düzeyi

Gerçekl.
Durumu

1 Gelir tahsilâtının artırılması ve yeni gelir kaynakları oluşturacak çalışmalar yapılacaktır.
1.1 Gelir bütçesi gerçekleĢme oranı (%)

90

79

88 %

1.2 Hibe fonu için hazırlanan proje teklifi sayısı (adet)

2

7

350 %

2.1 Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (adet)

6

6

100 %

2.2 Sosyal organizasyon düzenlemek (adet)

4

2

50 %

3.1 Belediye bilgi sistemlerinin revizyonu (adet)

11

11

100 %

3.2 Bilgi güvenliği ve SOME çalıĢmaları (adet)

5

5

100 %

2 İnsan kaynakları verimliliğini artıracak çalışmalar yapılacaktır.

3 Bilgi ve teknolojik kaynaklarımızın geliştirilmesi çalışmaları yapılacaktır.

4 Hizmet merkezi yapım-onarım çalışmaları ve yeni araç-iş makineleri alımı gerçekleştirilecektir.
4.1 Hizmet noktalarında yapılan iyileĢtirme sayısı (adet)

14

1

7%

4.2 Araç ve iĢ makinesi alım sayısı (adet)

4

16

400 %

11.500

6.071

53 %

50

55

110 %

6.000

6.964

116 %

85

85

100%

5 Atık yönetimi ve geri dönüşüm uygulamaları geliştirilecektir.
5.1 Konutlardan toplanan ambalaj atığı miktarı (ton)
5.2 Okul ve diğer kurumlarda verilen eğitim sayısı (adet)
5.3 Toplanan atık pil miktarı (kg)
5.4 Ġlaçlama yapılan mahalle sayısı (adet)

6 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda belirtilen; belediyelere verilen görevler yerine getirilecek ve
uygulanacaktır.
6.1 KısırlaĢtırma ve tedavisi yapılan sokak hayvanı sayısı
(adet)
6.2 Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı (adet)
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1.500

1.924

128 %

450

304

68 %

Performans
Göstergesi

Performans
Hedefi

Açıklama

Hedeflenen
Gösterge
Düzeyi

Yılsonu
Gerçekl.
Düzeyi

Gerçekl.
Durumu

07 Yenikent ve Osmangazi Mahallelerine yeni kapalı pazar yeri – kültür merkezi yapılacaktır.
7.1 Yeni yapılan pazaryeri ve kültür merkezi sayısı (adet)

2

0

0%

08 Toplumdaki tüm bireyler için sunulan hizmetlere erişimi kolaylaştırarak fırsat eşitliğini sağlamak
8.1 Ġlan, reklam, haber ve duyuru sayısı (adet)
8.2 Gazete, dergi ve tanıtım materyali sayısı (adet)

35.000

77.063

220 %

20

20

100 %

09 Bozulan mevcut asfalt, beton parke, granit, andezit, yol ve tretuarların yeniden yapılması ve yeni yol ve
tretuar, bisiklet yolu, istinat duvarı, hizmet binaları ve yollarda engelliler için rampa, hissedilebilir yüzey
yapımı gerçekleştirilecektir.
9.1 Yol ve tretuar çalıĢması yapılan alan (m2)

566.500

162.494

29%

10 Odunpazarı Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan tüm yollarda bozuk alan bırakılmayacaktır.
10.1 Onarım asfaltı alım ve yapımı(m2)

20.000

23.999

120 %

10.2 Beton parke taĢ alım (m2)

20.000

0

0%

50.000

67%

11 Odunpazarı Belediyesi hizmet alanı içerisinde açılmadık sokak bırakılmayacaktır.
11.1 Mekanik yol malzeme alımı (ton)

75.000

12 Toplumsal süreçlere katılımı sınırlı, alt ve orta gelir seviyesinde, bilgiye ve hizmete ulaşma konusunda
sorun yaşayan kadınların sağlık bilincinin yükseltilmesi ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
12.1 Kadın sağlığı eğitimi alan kiĢi sayısı (kiĢi)

90

86

96 %

12.2 Psikolojik danıĢmanlık alan kiĢi sayısı (kiĢi)

750

846

113 %

2

3

150 %

300

300

100 %

150.000

127.414

85 %

12.3 Açılacak gençlik ve halk merkezi sayısı (adet)

13 Kent halkının kültür ve sanatla bütünleşmesini sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.
13.1 Kültür ve sanat etkinliği sayısı (adet)
13.2 Kültür ve sanat etkinliğine katılan kiĢi sayısı (kiĢi)
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Performans
Göstergesi

Performans
Hedefi

Yılsonu
Gerçekl.
Düzeyi

Gerçekl.
Durumu

900

1.302

145 %

660.000

578.600

88 %

14.3 SOBE projesinden yararlanan 65 yaĢ üstü kiĢi sayısı (kiĢi)

1.350

2.481

184 %

14.4 YaĢlılar için yapılan mahalle bazında bireysel tarama ve
yaĢlı atlası oluĢturulan kiĢi sayısı (kiĢi)

700

152

22 %

14.5 YaĢlı merkezinden yararlanan yaĢlı birey sayısı (kiĢi)

100

164

164 %

1.500

208

14 %

118

95

86 %

2.200

1.210

55 %

15.4 Emek Oyuncak Kütüphanesine kayıtlı kiĢi sayısı (kiĢi)

550

2.191

398 %

15.5 Zeytindalı Çocuk Merkezine kayıtlı kiĢi sayısı (kiĢi)

70

109

156 %

16.1 Dezavantajlı gruplarda sosyal ve kültürel etkinliklerden
faydalanan kiĢi sayısı (kiĢi)

500

9.015

1.803 %

16.2 Engellilere verilen tekerlekli sandalye ve akülü araç sayısı
(adet)

45

133

296 %

16.3 KaynaĢtırma eğitimi verilen engelli çocuk sayısı (kiĢi)

5

13

260 %

Açıklama

Hedeflenen
Gösterge
Düzeyi

14 Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi kişilere destek olunacaktır.
14.1 Halk Marketten faydalanan aile sayısı (adet)
14.2 AĢevinden faydalanan ihtiyaç sahibi kiĢi sayısı (kiĢi)

15 Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
15.1 Ziyaret edilen yeni doğan bebek sayısı (kiĢi)
15.2 Oyunpazarı KreĢ ve Gündüz Bakımevine kayıtlı kiĢi sayısı
(kiĢi)
15.3 Nartanem Oyunevine kayıtlı kiĢi sayısı (kiĢi)

16 Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi kişilere ulaşılacaktır.

17 Halkın sanat ihtiyacını en üst düzeyde karşılamak, çocukları, gençleri ve yetişkinleri tiyatroyla buluşturmak amaçlanmaktadır.
17.1 Sahnelenen tiyatro oyunu sayısı (adet)

250

366

146 %

17.2 Tiyatro bölümü kursiyer sayısı (adet)

500

652

130%

18 Kurs merkezlerinde kadınlara yönelik istihdamı artırıcı eğitimler düzenlenecektir.
18.1 Yıl içinde açılan OMEK Ģube sayısı (adet)

70

87

124%

18.2 Destek sağlanan kurum içi-dıĢı etkinlik ve organizasyon
sayısı (adet)

90

136

151 %
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Performans
Göstergesi

Performans
Hedefi

Açıklama

Hedeflenen
Gösterge
Düzeyi

Yılsonu
Gerçekl.
Düzeyi

Gerçekl.
Durumu

19 Şehit ve gazi aileleri ile kentimizde yetişmiş sanatçı ve sporcuların katıldığı etkinlikler düzenlenecektir.
19.1 ġehit aileleri ve gaziler için düzenlenen etkinlik sayısı
(adet)

5

5

100 %

19.2 Kent sanatçı ve sporcuları için düzenlenen etkinlik sayısı
(adet)

2

2

100 %

19.3 Etkinliklere katılan bilim, sanat ve edebiyatçı kiĢi sayısı
(kiĢi)

50

57

114%

20 Odunpazarı Belediyesi Kadın El Sanatları Pazarı (OKEP) faaliyetleri düzenlenecektir.
20.1 OKEP hizmetinden faydalanan kadın sayısı (kiĢi)

450

694

154 %

21 Tarihi kültür varlıkları için yenileme, sokak sağlıklaştırma ve müze projeleri yapılacaktır.
21.1 Sokak sağlıklaĢtırma sayısı (adet)

3

3

100 %

21.2 Müzeler kompleksi yapmak (adet)

1

0

0%

22 Odunpazarı Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan tüm mahallelerde spor tesisi yapılacaktır.
22.1 Spor alanlarında yapılan iyileĢtirme sayısı (adet)

3

3

100 %

1.800

2.296

128 %

15

80

533%

5

12

240 %

23 Spor okulları ve parklarda spor faaliyetleri düzenlenecektir.
23.1 Spor okulları ve dans kurslarına kayıt olan kiĢi sayısı
23.2 Parklarda yapılan spor etkinliği sayısı (adet)
24 Spor turizmini geliştirici ve tanıtıcı organizasyonlar düzenlenecektir.
24.1 Spor organizasyonu, turnuva ve etkinlik sayısı (adet)

25 Yeşil çevre oluşturma çalışmaları kapsamında yeni park-yeşil alanlar oluşturulacak ve ıslah edilecektir.
25.1 Yeni oluĢturulan ve ıslah edilen yeĢil alan (m2)

206.000

212.480

103 %

961.327

107 %

26 Şehir planlama çalışmaları kapsamında imar uygulamaları yapılacaktır.
26.1 Harita ve imar planı uygulaması yapılan alan (m 2)

900.000

27 Bilinçli arıcılık yapılmasına ön ayak olmak, doğa ile insanları buluşturmak amaçlanmaktadır.
27.1 Arıköy proje kompleksi sayısı (adet)
Tablo 59 - Performans Sonuçları Tablosu
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1

1

100 %

3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Açıklama

(1) Kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak

Gerçekl.
Oranı

Stratejik
Hedef

Stratejik
Amaç

Stratejik Amaç ve Hedef Gerçekleşmeleri

80 %

(1.1) Sürdürülebilir bir gelir politikası oluĢturarak, kaynak yaratılması ve yenilenmesini sağlamak

94%

(1.3) Ġnsan kaynaklarımızın bireysel ve kurumsal geliĢmiĢlik düzeyini artırmak

75 %

(1.4) Kaynaklarımızın kullanımında sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirmek

100%

(1.6) Fiziksel kaynaklarımızı iyileĢtirme çalıĢmaları yapmak

53%

(2) Sağlıklı ve çevreci bir Odunpazarı oluşturmak

64 %

(2.1) Sağlıklı, çevreci ve temiz bir Odunpazarı oluĢturmak

86 %

(2.2) Kentimiz için sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirerek; nitelikli iĢ ve yaĢam alanları oluĢturmak

0%

(2.3) Toplumdaki tüm bireyler için sunulan hizmetlere eriĢimi kolaylaĢtırarak fırsat eĢitliğini sağlamak

100 %

(2.4) Çevre, sağlık ve eğitim alanında çalıĢmalar yapmak

70 %

(3) Sosyal, kültür ve turizm alanında örnek bir belediye olmak

89%

(3.1) Odunpazarı‟nda yaĢayan kadın, çocuk ve yaĢlıların sosyal, kültürel ve ekonomik yaĢamdaki rolünü geliĢtirmek

78%

(3.2) Dezavantajlı grupların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlayacak çalıĢmalar yapmak

100 %

(3.3) Odunpazarı‟nın geleceği olan çocukların, gençlerin sanat ve kültürel faaliyetleri bir yaĢam alıĢkanlığı edinmesini sağlayacak çalıĢmalar yapmak

100 %

(3.4) Kadınların ve gençlerin istihdamına ve korunmasına yönelik özellikli projeler yapmak

100 %

(3.5) Odunpazarı Belediyesi‟nin düzenlediği halk etkinliklerinde, ilimizde yetiĢmiĢ değerlerin ve Ģehit
aileleri ile gazilerimizin de yer almasını sağlamak

100 %

(3.7) Üretilen yöresel kültürel değerlerimizin toplumsal faydaya dönüĢtürülmesini sağlamak

100 %

(3.8) Kentimizdeki tarihi varlıkları koruma ve yenileme projeleri yapmak

50 %

(4) Odunpazarı’nda sporu bir yaşam kültürü haline getirmek

100 %

(4.1) Her yaĢ için; spor ve sağlıklı yaĢam olanakları sunacak çalıĢmalar yapmak

100 %

(4.2) Kentimizde spor turizminin geliĢtirilmesi için çalıĢmalar yapmak

100 %

(5) Gelişim projeleriyle kırsal hayatın yaşam kalitesini yükseltmek

100 %

(5.2) Odunpazarı‟nda “YeĢil Büyüme” çevre ve ekonomi arasındaki verimli döngü kapsamında çalıĢmalar yapmak

100 %

(6) Sürdürülebilir kalkınma, kentsel dönüşüm ve gelişimi sağlamak

100 %

(6.1) Kentsel dönüĢüm ve geliĢim projeleri üretmek

100 %

Tablo 60 - Stratejik Amaç ve Hedef Gerçekleşmeleri
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Odunpazarı Belediyesi 2015–2019 Dönemi Stratejik Planının beĢinci (son) uygulama yılı olan
2019 performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleĢme bilgileri sorumlu birimler aracılığıyla konsolide edilerek oluĢturulmuĢtur. Stratejik amaç düzeyinde gerçekleĢme
bilgileri Ģu Ģekildedir;
 “Kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak” stratejik amacı altında belirlenen 8 performans göstergesinden 5 tanesinde hedeflenen gösterge değerine ulaĢılmıĢtır.
 “Sağlıklı ve çevreci bir Odunpazarı oluşturmak” stratejik amacı altında belirlenen 13 performans göstergesinden 7 tanesinde hedeflenen gösterge düzeyine ulaĢılmıĢtır.
 “Sosyal, kültür ve turizm alanında örnek bir belediye olmak” stratejik amacı altında belirlenen 28 performans göstergesinden 20 tanesinde hedeflenen gösterge düzeyine ulaĢılmıĢtır.
 “Odunpazarı’nda sporu bir yaşam kültürü haline getirmek” stratejik amacı altında belirlenen 4 performans göstergesinin tamamında hedeflenen gösterge düzeyine ulaĢılmıĢtır.
 “Gelişim projeleriyle kırsal hayatın yaşam kalitesini yükseltmek” stratejik amacı altında belirlenen 1 performans göstergesinde hedefe ulaĢılmıĢtır.
 “Sürdürülebilir kalkınma, kentsel dönüşüm ve gelişimi sağlamak” stratejik amacı altında
belirlenen 2 performans göstergesinin tamamında hedefe ulaĢılmıĢtır.
2019 yılı performans hedef ve göstergelerinde meydana gelen sapmaların nedenleri aĢağıdaki
tabloda gösterilmiĢtir.

212 | S a y f a

Performans
Göstergesi

Performans
Hedefi

Performans Hedef ve Gösterge Sapma Nedenleri

Açıklama

Hedeflenen
Gösterge
Düzeyi

Yılsonu
Gerçekl.
Düzeyi

Gerçekl.
Durumu

(1) Gelir tahsilâtının artırılması ve yeni gelir kaynakları oluşturacak çalışmalar yapılacaktır.
(1.1) Gelir bütçesi gerçekleĢme oranı (%)

90

79

88%

2019 Yılı Performans Programında gelir bütçesinin gerçekleĢme oranı %90 olarak belirlenmiĢ, 2019 mali yılsonu gelir kesin hesap cetvelinde gelir bütçesinin gerçekleĢme oranı %79,45 olduğu görülmüĢtür. GerçekleĢme
hedefinde bulunan sapmanın; Ekonomik koĢulların tahsilât oranını düĢürmesiyle meydana geldiği değerlendirilmektedir.
(1.2) Hibe fonu için hazırlanan proje teklifi sayısı (adet)

2

7

350 %

2019 yılında ön görülenden fazla hibe programlarının açılması sonucu gerekli müracaatların yapılması nedeniyle meydana gelmiĢtir.
(2) İnsan kaynakları verimliliğini artıracak çalışmalar yapılacaktır.
(2.2) Sosyal organizasyon düzenlemek (adet)

4

2

50 %

Uygulanan tasarruf tedbirleri sebebiyle sapma meydana gelmiĢtir.
(4) Hizmet merkezi yapım-onarım çalışmaları ve yeni araç-iş makineleri alımı gerçekleştirilecektir.
(4.1) Hizmet noktalarında yapılan iyileĢtirme sayısı (adet)

14

1

7%

Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu ihtiyaçlar dâhilinde hareket edilmiĢ olup hizmet noktalarına yapılacak
büyük onarımlar minimumda tutulmuĢtur.
(4.2) Araç ve iĢ makinesi alım sayısı (adet)

4

16

400 %

6.071

53%

Odunpazarı Belediyesi meclis kararına istinaden taĢıt alımı sebebiyle hedef aĢılmıĢtır.
(5) Atık yönetimi ve geri dönüşüm uygulamaları geliştirilecektir.
(5.1) Konutlardan toplanan ambalaj atığı miktarı (ton)

11.500

Sokak toplayıcılarındaki artıĢ, 09.09.2019 tarihinde anlaĢmalı olduğumuz lisanslı geri dönüĢüm tesisi ile mevcut
sözleĢme feshedildiğinden ambalaj atığı toplama hedefine ulaĢılamamıĢtır.
(5.2) Okul ve diğer kurumlarda verilen eğitim sayısı (adet)

50

55

110 %

Sıfır Atık projesi kapsamında ki eğitim talebinin artması, belirlenen hedefte olumlu yönde sapma meydana getirmiĢtir.
(5.3) Toplanan atık pil miktarı (kg)

6.000

6.964

116 %

Okullarda toplanan atık miktarı hedeflenen seviyeyi aĢtığından göstergede olumlu yönde sapma yaĢanmıĢtır.
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Performans
Göstergesi

Performans
Hedefi

Açıklama

Hedeflenen
Gösterge
Düzeyi

Yılsonu
Gerçekl.
Düzeyi

Gerçekl.
Durumu

(6) 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanununda belirtilen; belediyelere verilen görevler yerine getirilecek ve
uygulanacaktır.
(6.1) KısırlaĢtırma ve tedavisi yapılan sokak hayvanı sayısı (adet)

1.500

1.924

128%

Sokak hayvanlarının saldırı vakalarının artması nedeni ile artan talepler doğrultusunda alınan önlemler ve
çalıĢmalar artırılmıĢtır.
(6.2) Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı (adet)

450

304

68 %

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeni ile insanların evcil hayvanları besleme ve tedavilerin yaptırma
maliyetlerinin yüksek olması sahiplenmeyi önemli ölçüde etkilemiĢtir.
(7) Yenikent ve Osmangazi Mahallelerine yeni kapalı pazar yeri – kültür merkezi yapılacaktır.
(7.1) Yeni yapılan pazaryeri ve kültür merkezi sayısı (adet)

2

0

0%

Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu ihtiyaçlar dâhilinde hareket edilmiĢ olup pazaryeri ve kültür merkezi ile
ilgili çalıĢmalar devam etmektedir.
(8) Faaliyet ve programların halka; basılı, görsel ve elektronik ortamda duyurulması sağlanacaktır.
(8.1) Ġlan, reklam, haber ve duyuru sayısı (adet)

35.000

77.063

220 %

Ġnternet gazetelerinin çoğalması ile internet medyası ve sosyal medya haberlerimizin yoğunluğu sebebiyle sapma
meydana gelmiĢtir.
(9) Bozulan mevcut asfalt, beton parke, granit, andezit, yol ve tretuarların yeniden yapılması ve yeni yol
ve tretuar, bisiklet yolu, istinat duvarı, hizmet binaları ve yollarda engelliler için rampa, hissedilebilir
yüzey yapımı gerçekleştirilecektir.
(9.1) Yol ve tretuar çalıĢması yapılan alan (m2)

566.500

162.494

29%

Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu ihtiyaçlar dâhilinde hareket edilmiĢtir.
(10) Odunpazarı Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan tüm yollarda bozuk alan bırakılmayacaktır.
(10.1) Onarım asfaltı alım ve yapımı (ton)

20.000

23.999

120%

Altyapı kuruluĢlarının planlananın dıĢında yapmıĢ oldukları kazılar nedeniyle vatandaĢlara yaĢam konforu
sağlayabilmek adına hedefler aĢılmak durumunda kalınmıĢtır.
(10.2) Beton parke taĢ alım (m2)

20.000

0

0%

Fen ĠĢleri Müdürlüğü Ģantiye alanına kilit taĢ üretim tesisi kurulması sebebiyle beton parke taĢ alımı gerçekleĢtirilmemiĢtir.
(11) Odunpazarı Belediyesi hizmet alanı içerisinde açılmadık sokak bırakılmayacaktır.
(11.1) Mekanik yol malzeme alımı (ton)

75.000

Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu ihtiyaçlar dâhilinde hareket edilmiĢtir.
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50.000

67 %

Performans
Göstergesi

Performans
Hedefi

Açıklama

Hedeflenen
Gösterge
Düzeyi

Yılsonu
Gerçekl.
Düzeyi

Gerçekl.
Durumu

(12) Toplumsal süreçlere katılımı sınırlı, alt ve orta gelir seviyesinde, bilgiye ve hizmete ulaşma konusunda sorun yaşayan kadınların sağlık bilincinin yükseltilmesi ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
(12.1) Kadın sağlığı eğitimi alan kiĢi sayısı (kiĢi)

90

86

96 %

Eğitim grupları dönemlik açılmaktadır. Son eğitim grubu bitim süresi 2020 yılına denk geldiğinden dahil edilmemiĢtir.
(12.2) Psikolojik danıĢmanlık alan kiĢi sayısı (kiĢi)

750

846

113%

2

3

150 %

Talebin beklenenden fazla olması hedefte sapmaya neden olmuĢtur.
(12.3) Açılacak gençlik ve halk merkezi sayısı (adet)

Büyükdere Gençlik Merkezi, Adalar Ceren Özdemir Gençlik Merkezi olarak yeni yerine taĢınmıĢ ve açılıĢı yapılmıĢtır. Bu yeni açılıĢ koyulan hedef rakamını %50 oranında arttırmıĢtır.
(13) Kent halkının kültür ve sanatla bütünleşmesini sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.
(13.2) Kültür ve sanat etkinliğine katılan kiĢi sayısı (adet)

150.000

127.414

85 %

1.302

145%

Hava muhalefeti sebebiyle iptal edilen etkinlikler sapma meydana getirmiĢtir.
(14) Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi kişilere destek olunacaktır.
(14.1) Halk Marketten faydalanan aile sayısı (aile)

900

2019 yılı içinde yaĢanan yoğun baĢvuru ve talep nedeniyle bir önceki yıl öngörülen hedef rakamları %45 oranında artıĢ göstermiĢtir.
(14.2) AĢevinden faydalanan ihtiyaç sahibi kiĢi sayısı (adet)

660.000

578.600

88 %

AĢevinden faydalanan ihtiyaç sahibi kiĢi sayısı Haziran 2019 tarihi itibariyle mültecilere verilen yemeğin kesilmesi sonucu oluĢmuĢtur.
(14.3) SOBE projesinden yararlanan 65 yaĢ üstü kiĢi sayısı

1.350

2.481

184 %

700

152

22 %

SOBE hizmetine olan talebin fazla olması hedefte sapmaya neden olmuĢtur.
(14.4) YaĢlılar için yapılan mahalle bazında bireysel tarama ve yaĢlı
atlası oluĢturulan kiĢi sayısı

BaĢvuru fazlalığı sebebiyle yaĢlı atlası oluĢturma iĢlemleri beklenenin altında gerçekleĢmiĢtir.
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Performans
Göstergesi

Performans
Hedefi

Açıklama

(14.5) YaĢlı merkezinden yararlanan yaĢlı birey sayısı (kiĢi)

Hedeflenen
Gösterge
Düzeyi

Yılsonu
Gerçekl.
Düzeyi

Gerçekl.
Durumu

100

164

164 %

1.500

208

14 %

118

95

86%

2.200

1.210

55%

550

2.191

398%

70

109

156%

500

9.015

1.803 %

45

133

296%

5

13

260%

Talep yoğunluğu sebebiyle sapma meydana gelmiĢtir.
(15) Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
(15.1) Ziyaret edilen yeni doğan bebek sayısı (kiĢi)
Yeni doğan bilgilerine ulaĢılamadığından hedefte sapma gerçekleĢmiĢtir.
(15.2) Oyunpazarı KreĢ ve Gündüz Bakımevine kayıtlı kiĢi sayısı
Ġmkânlar dâhilinde müracaatlar değerlendirilmiĢtir.
(15.3) Nartanem Oyunevine kayıtlı kiĢi sayısı
Yapılan tüm talepler karĢılanmıĢtır.
(15.4) Emek Oyuncak Kütüphanesine kayıtlı kiĢi sayısı
Yoğun talep nedeni ile hedefte sapma gerçekleĢmiĢtir.
(15.5) Zeytindalı Çocuk Merkezine kayıtlı kiĢi sayısı
Yoğun talep nedeni ile hedefte sapma gerçekleĢmiĢtir.
(16) Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi kişilere ulaşılacaktır.
(16.1) Dezavantajlı gruplarda sosyal ve kültürel etkinliklerden faydalanan kiĢi sayısı (kiĢi)

Planlanandan çok daha fazla etkinlik yapılması hedeflenen sayıda sapmaya neden olmuĢtur.
(16.2) Engellilere verilen tekerlekli sandalye ve akülü araç sayısı (adet)
2019 da toplu bir bağıĢ yapılması (hibe) hedefte sapmaya neden olmuĢtur.
(16.3) KaynaĢtırma eğitimi verilen engelli çocuk sayısı (kiĢi)
Talep fazlalığı nedeni ile sapma gerçekleĢmiĢtir.
(17) Halkın sanat ihtiyacını en üst düzeyde karşılamak, çocukları, gençleri ve yetişkinleri tiyatroyla buluşturmak amaçlanmaktadır.
(17.1) Sahnelenen tiyatro oyunu sayısı (adet)

250

366

146 %

Belediyemizin okullar ve STK‟larla birlikte gerçekleĢtirdiği etkinlik ve organizasyonların artıĢı sebebi ile oyun
sayılarımız hedeflerimizin üzerinde gerçekleĢmiĢtir.
(17.2) Tiyatro bölümü kursiyer sayısı (kiĢi)

500

652

Yaz okulu ve drama derslerine olan talebin fazla olması sebebi ile hedeflenen gösterge düzeyi aĢılmıĢtır.
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130%

Performans
Göstergesi

Performans
Hedefi

Açıklama

Hedeflenen
Gösterge
Düzeyi

Yılsonu
Gerçekl.
Düzeyi

Gerçekl.
Durumu

(18) Kurs merkezlerinde kadınlara yönelik istihdamı artırıcı eğitimler düzenlenecektir.
(18.1) Yıl içinde açılan OMEK Ģube sayısı (adet)

70

87

124%

OMEK‟de yıl içerisinde bahar-yaz ve güz dönemleri olmak üzere 3 dönemde 70 branĢ açılmıĢ olup 17 branĢ
2018‟de baĢlayıp 2019 yılı baĢında sonlanan kurslardır.
(18.2) Destek sağlanan kurum içi-dıĢı etkinlik ve organizasyon sayısı
(adet)

90

136

151%

Etkinlik sayısındaki artıĢ sebebi ile sapma meydana gelmiĢtir.
(19) Şehit ve gazi aileleriyle kentimizde yetişmiş sanatçı ve sporcuların katıldığı etkinlikler düzenlenecektir.
(19.3) Etkinliklere katılan bilim, sanat ve edebiyatçı kiĢi sayısı (kiĢi)

50

57

114%

Etkinliklere katılan edebiyatçı sayısının artması, hemĢerilerimizin talep ve istekleri doğrultusunda yapılan etkinlikler neticesinde; hedef aĢılmıĢtır.
(20) Odunpazarı Belediyesi Kadın El Sanatları Pazarı (OKEP) faaliyetleri düzenlenecektir.
(20.1) OKEP hizmetinden faydalanan kadın sayısı (kiĢi)

450

694

154 %

El sanatlarını değerlendirmek üzere OKEP stantlarına baĢvuran kadın sayısında yaĢanan artıĢ sonucu faydalanan kadın sayısında artıĢ yaĢanmıĢtır.
(21) Tarihi varlıklar için yenileme, sokak sağlıklaştırma projeleri yapılacaktır.
(21.2) Müzeler kompleksi yapmak

1

0

0%

1.800

2.296

128%

15

80

533%

5

12

240 %

Tasarruf tedbirleri kapsamında çalıĢma yapılmamıĢtır.
(23) Spor okulları ve parklarda spor faaliyetleri düzenlenecektir.
(23.1) Spor okulları ve dans kurslarına kayıt olan kiĢi sayısı (adet)
Talep sayısındaki yoğun artıĢ sebebiyle sapma meydana gelmiĢtir.
(23.2) Parklarda yapılan spor etkinliği sayısı (adet)
Talep sayısındaki yoğun artıĢ sebebiyle sapma meydana gelmiĢtir.
(24) Spor turizmini geliştirici ve tanıtıcı organizasyonlar düzenlenecektir.
(24.1) Spor organizasyonu, turnuva ve etkinlik sayısı (adet)

Kamu kurum ve kuruluĢlar, sivil toplum kuruluĢları Amatör Spor Kulüpleri ile iĢbirliği sebebiyle gelen talep
sayısındaki artıĢ sebebiyle sapma meydana gelmiĢtir.
(25) Yeşil çevre oluşturma çalışmaları kapsamında yeni park-yeşil alanlar oluşturulacak ve ıslah edilecektir.
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Performans
Göstergesi

Performans
Hedefi

Açıklama

(25.1) Yeni oluĢturulan ve ıslah edilen yeĢil alan (m2)

Hedeflenen
Gösterge
Düzeyi

Yılsonu
Gerçekl.
Düzeyi

Gerçekl.
Durumu

206.000

212.480

103%

Performans
Göstergesi

Performans
Hedefi

Bölgemizde bulunan parkların yoğun kullanımı neticesinde yeĢil alanlarda öngörülemeyen hasarların meydana
gelmesi ve vatandaĢların taleplerinin yerine getirilmesi nedeniyle hedeflenenden fazla yeĢil alan çalıĢması yapılarak 2019 yılı hedefimiz gerçekleĢtirilmiĢ ve %3 lük oranda sapma meydana gelmiĢtir.

Açıklama

Hedeflenen
Gösterge
Düzeyi

Yılsonu
Gerçekl.
Düzeyi

Gerçekl.
Durumu

961.327

107 %

(26) Şehir planlama çalışmaları kapsamında imar uygulamaları yapılacaktır.
(26.1) Hâlihazır harita ve imar uygulaması yapılan alan (m2)

900.000

Belediyemizin sınırlarının geniĢlemesi sonucu halkın talepleri ve yeni planlanan alanların uygulamalarının
Belediyemiz tarafından hızlı bir Ģekilde tamamlanması ve taleplerin yoğun olması yapılan harita ve imar uygulamalarının herhangi bir itiraz ve dava konusu olmadığından tescil iĢlemlerinin hızlı bir Ģekilde tamamlanması
nedeniyle hedeflenen gösterge düzeyi aĢılmıĢtır.
Tablo 61 - Performans Hedef ve Gösterge Sapma Nedenleri

4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
Performans programı bilgi sistemi 2019 yılı performans programında yer alan performans hedef ve göstergeleri ile iliĢkili sorumlu birimler tarafından üçer aylık dönemler sonunda gerçekleĢme
değerleri belediye otomasyon sistemine girilmiĢtir.
2019 yılı birinci çeyrek gerçekleĢme verileri nisan ayında; ikinci çeyrek gerçekleĢme verileri
temmuz ayında; üçüncü çeyrek gerçekleĢme verileri ekim ayında ve dördüncü çeyrek gerçekleĢme
verileri ise 2020 yılının ocak ayında birim görevlileri tarafından otomasyon sistemine kaydedilmiĢtir.
Performans hedef ve göstergelerine iliĢkin gerçekleĢme verilerinin otomasyon sistemine kayıt
edilmesiyle birlikte Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü Stratejik Planlama Alt Birimi tarafından veriler
kontrol edilerek üst yönetime rapor olarak sunulmuĢtur. Harcama birimi faaliyet raporlarında yer alan
performans hedef ve göstergelerine gerçekleĢme sonuçları otomasyon sistemi üzerinden kontrol edilerek idare faaliyet raporunda yer alan performans sonuçları tablosu oluĢturulmuĢtur.
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IV.

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Güçlü Yönler



















Güçlü Yönler
BaĢkanımızın tecrübeli ve hukukçu olması.
ġeffaf, halkçı, sosyal demokrat bir belediye olmamız.
Diğer belediyelerle uyumlu çalıĢma imkânına sahip olmamız.
Kültür ve sanat faaliyetlerinin bölgemizde yaygın olması.
BaĢkanımızın kolay ulaĢılabilir olması.
Diğer belediyelere örnek hizmetler sunmamız.
GeliĢime açık bir belediye olmamız.
Medyada bilinirliliğimizin iyi olması
Odunpazarı bölgesinin bir marka değerinin olması.
Kent konseyi ve sivil toplum kuruluĢlarına önem verilmesi.
Katılımcı belediyecilik anlayıĢının benimsenmiĢ olması.
Kapasitesi yüksek AĢevine sahip olmamız.
Araç filomuzun güçlü olması.
Belediyemizin katılımcı yönetim anlayıĢını benimsemesi.
Tüm paydaĢlarımızın istek ve ihtiyaçlarını belirleyecek anket ve çalıĢtaylara önem veriyor olmamız.
EskiĢehir’in güvenli bir Ģehir olması.
Performans esaslı bütçe yapılması ve izlenmesi.
Evrak takip sisteminin dijitalleĢtirilmesi.

Tablo 62 - Güçlü Yönler

B. Geliştirmeye Açık Yönler













Zayıf Yönler
Yapılan hizmet ve yapılacak etkinliklerin tanıtımı daha fazla yapılmalı.
KreĢler ve çocuklara yönelik etkinlikler arttırılmalı.
Yeni hizmet binası yapılmalı.
Halkla iliĢkilerde daha etkin olunmalı.
Hizmet birimlerimizin dağınık olması.
Birimler arası iletiĢim daha güçlendirilmeli.
Bütçe kaynaklarının yetersizliği.
Diğer kurumlarla yaĢanan iletiĢim problemleri.
Gerekli olan uzmanlıklarda eğitimler arttırılmalı.
Kullanımda olan etkinlik alanlarının (salonlar, sergi alanları vb.) yeterli olmaması.
Belediyemiz norm kadrosuna göre Ġç Denetçi atanmamıĢ olması.
Yatırım ihtiyaçlarına (vatandaĢın yoğun taleplerine) yetersiz kalan bütçe.

Tablo 63 - Değerlendirme

C. Değerlendirme
2019 yılında Odunpazarı Belediyesi; mevzuatlar kapsamında kendisine verilen görev, yetki ve
sorumluluklarını kullanarak faaliyetlerini gerçekleĢtirmiĢtir.
2019 yılında stratejik yönetim anlayıĢının en önemli yapı taĢlarından biri olan stratejik planlama çalıĢmaları kapsamında belediyenin 5 yıllık yeni stratejik planı hazırlanmıĢtır.
Mevcut stratejik planın son uygulama yılında önceki yıllar gibi bütçe kaynakları etkili ve ekonomik kullanılarak vatandaĢlarımızın hayatını kolaylaĢtırılmasına yönelik projeler yürütülmüĢtür.
2019 yılı performans göstergelerinde sağlanan yüksek gerçekleĢme düzeyiyle hedeflediğimiz
vizyona ulaĢma noktasında katkı sağlanmıĢtır.
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V.











ÖNERİ VE TEDBİRLER
Güçlü bir mali yapının oluĢturulması amacıyla sürdürülebilir bir gelir politikası oluĢturulması
Yeni spor tesisi ve salonlarının yapılması için fiziki, mali ve beĢeri kaynak eksikliklerinin giderilmesi
Vizyon projesi olan kreĢ yapımlarının tamamlanabilmesi için ayrılan mali kaynakların artırılması
Yeni bir hizmet binasının yapılması
Hizmet noktalarının fiziki eksikliklerinin tamamlanması
Yol-tretuar yapım ve ham yol açma faaliyetleri sürecinde ESKĠ Genel Müdürlüğü, ESGAZ
A.ġ, OEDAġ ve Türk Telekom vb. altyapı kuruluĢlarıyla iletiĢime geçilerek altyapı eksikliklerinin tamamlanması ve kamulaĢtırma iĢlemlerinin bitirilmesi
Bilgi ve teknolojik kaynakların nitelik ve niceliğinin artırılması
Faaliyet ve projelerin halka daha fazla tanıtılabilmesi için yeni iletiĢim kaynaklarının kullanılması
Dezavantajlı gruplara yönelik ortak proje çalıĢmaları için ilgili kurum ve kuruluĢlarla daha
fazla iletiĢim kurulması
Ġlgili kurumlarla görüĢülerek kurslara sertifika programının dâhil edilmesi
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EKLER
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını temin etmek
üzere iç kontrol süreçlerinin iĢletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düĢünce ve
önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
Ġdaremizin 2019 yılı Faaliyet Raporunun “III/A – Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Odunpazarı, ESKĠġEHĠR – 13/03/2020)

Nuray SARICA
Mali Hizmetler Müdürü
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiĢ kaynakların, planlanmıĢ amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliğine iliĢkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. (Odunpazarı, ESKĠġEHĠR – 13/03/2020)

Av. Kazım KURT
Odunpazarı Belediye Başkanı
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