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SUNUŞ
Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım ve sizlerin Belediye BaĢkanınız
olmaktan,sizlere hizmet etmekten her zaman büyük gurur ve onur duyduğum sevgili
Babaeskililer ;
13 Temmuz 2005 tarihinde 25874 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 56 maddesi gereği ve Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41‟nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen
esaslara uygun olarak,Yerel yönetim anlayıĢımızın temelini oluĢturan katılımcılık,
Ģeffaflık, hesap verilebilirlik, bilgilerin doğru güvenilir ve tarafsızlığı , kamuoyunun
bilgi sahibi olması ilkeleri çerçevesinde hazırladığımız, Belediyemizin 2016 Mali
Yılına ait çalıĢmalarını ve faaliyetlerini bilgilerinize
saygıyla
sunuyorum.
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Babaeski Belediye BaĢkanlığı olarak ilçemizi adete baĢtan yaratıyoruz. 2016
Yılı da ilçemizde 2015 yılında olduğu gibi önceliğimizin üstyapı çalıĢmaları olduğu bir
yıl oldu.Ġlçemizin her köĢesinde yol yapım çalıĢmalarına hız verdik.Üstyapıda Ģuan da
ilçemizin %78‟lik bir kısmı yenilenmiĢ durumdadır.Kalan mahallelerimizi,sokaklarımızı
2017 yaz aylarında yapacağımız yol yapım çalıĢmaları ile tamamlayacağız.Babaeski
Trakya‟da altyapısını baĢtan aĢağı yenileyen ilk ve tek belediyedir.Bizler elimizi
taĢın altına koyarak geleceğe yatırım yaptık.Önceliğimiz altyapı dedik ve verdiğimiz
sözleri tek tek yerine getirerek ilçemizin kanalizasyon Ģebeke hattını,içme suyu
Ģebeke hattını yeniledik,ilçemize Avrupa standartlarında modern Atık Su Arıtma
Tesisi kazandırdık.Bunun yanında ilçemize en az 100 yıl hizmet edecek modern bir
içme suyu deposu da kazandırdık. Bizler bu sorumluluğu almak zorundaydık çünkü
gelecek nesillere sorunlu bir Babaeski bırakamazdık.Yeni su depomuzdan yeni su
hattımıza su vermeye baĢladık.VatandaĢlarımız yeni su depomuz ve su hattımız
aracılığı ile evlerinde,iĢyerlerinde hazır su kalitesinde su kullanmaya
baĢladılar.Belediye tarihimizin en büyük yatırımlarını söz verdiğimiz gibi
tamamladık. Babaeskimiz de en zor en zahmetli çalıĢmalar artık sonra erdi.ġimdi en
kolay çalıĢmaları üstyapı çalıĢmalarını ilçemizde gerçekleĢtiriyoruz .Babaeskimizi
Trakyamızın en modern en yaĢanılabilir kenti haline dönüĢtüreceğiz.
Tüm Belediye daire amirlerimiz ve belediye çalıĢanlarımızla birlikte ilçemizi
nasıl güzelleĢtiririz diye gece gündüz demeden,ailemize zaman ayırmadan
çalıĢmaktayız.Bu yoğun tempoda yorulmadan,usanmadan çalıĢmaya da devam
edeceğiz.Çünkü benim en büyük ailem Babaeski halkıdır.VatandaĢlarımızın
yüzlerindeki o gülümseme,tebessüm bütün yorgunluğumuzu unutturmaktadır.Onların
mutlu olması demek benim mutlu olmam demektir.Hafta sonu iĢin baĢındayken
vatandaĢlarımızdan, esnaflarımızdan çok güzel Ģeyler duymaktayız.En kötü
anlarımızda ilçemizin tamamı kazılmıĢ durumda iken bile bizlere sürekli destek
oldular,bizlerin yanında oldular ve olmaya da devam ediyorlar.Bizler de yaptığımız
hizmetler ile onların güvenlerini boĢa çıkarmadık ve hiçbir zaman da çıkarmayacağız.
Babaeski Belediye BaĢkanı Av.Abdullah Hacı olarak sanki göreve yeni baĢlamıĢçasına
heyecanımı
korumaktayım.Göreve
baĢladığım
ilk
günkü
gibi
hevesle,
merakla,Babaeskime ve Babaeski Halkıma olan aĢkımla çalıĢmaya devam
edeceğim.Hep birlikte Babaeskimizi Trakyamızın ve Ülkemizin örnek kenti haline
getireceğiz.Ġlçemizi ekonomik,kültürel yönden geliĢmesi için daha fazla
çalıĢacağız.Benim yaklaĢık 8 yıl önce bir sözüm vardı Babaeski halkına.Son Babaeskili
uyumadan ben uyumayacağım ve ilk Babaeskili kalkmadan önce kalkıp ilçemiz için
çalıĢmaya baĢlayacağım.Her sabah erkenden kalkıp ilçemizin tüm sokaklarını
geziyorum.VatandaĢlarımla,esnaflarımla,ilçemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluĢları
ile sürekli iletiĢim halindeyim.Onlardan gelen sorunları,Ģikayetleri en kısa sürede
çözmeye çalıĢmaktayım.Belediyecilik zor bir zanaattır. 7 gün 24 saat sürekli özveri
ve çalıĢmayı gerektirmektedir.Çünkü kentlerde bizler gibi bir canlıdır ve nasıl ki
insanların ihtiyaçları sınırsız ise ,kentlerinde ihtiyaçları,sorunları sınırsızdır.
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Önemli olan bu sorunları en aza indirgeyip kentte yaĢayan vatandaĢların
refah,huzur,mutluluk içerisinde yaĢayacağı bir dünya yaratmaktır.
Bizlerde bu doğrultuda çalıĢmalarımızı sürdürmekteyiz.Ġlçemizde yaĢayan
vatandaĢlarımızın
yüzlerindeki
gülümsemenin
hiçbir
zaman
eksik
olmayacağı,yaĢadıkları kentleriyle gurur duyacakları bir Babaeski inĢa etmek en
büyük
hedefimizdir.Bu
hedefimiz
doğrultusunda
çalıĢmalarımızı
gerçekleĢtirmekteyiz.Bu hedefe yönelik projeler,hizmetler üretmekteyiz ve
üretmeye de devam edeceğiz.
Belediyemizin 2016 yılı içerisinde yapmıĢ olduğu faaliyetleri detaylı bir Ģekilde
bu rapor içerisinde sizlere sunmuĢ bulunmaktayız.Üst kısımda belirttiğim gibi 2016
yılı da aynı 2015 yılı gibi özellikle ilçemizde üstyapı çalıĢmalarına ağırlık verildiği bir
yıl oldu.Üstyapı çalıĢmaları nedeni ile sportif,kültürel,sosyal faaliyetlere geçmiĢ
yıllara göre ne yazık ki daha az yer verdik.Çünkü bir an önce ilçemizi
yenilememiz,değiĢtirmemiz gerekiyordu.Ne mutlu ki bizlere üstyapı çalıĢmalarında
da artık sona geliyoruz.2017 yılı ilçemizde Kültür,spor,sanat yılı olacaktır.Üst yapı
çalıĢmaları tamamlanacağından artık kültürel,sosyal,sportif faaliyetlere daha fazla
yer vereceğiz.Ġki Yıldır altyapı ve üstyapı çalıĢmaları ile ilçemizde ara verdiğimiz
ilçemizin ve bölgemizin en büyük markası olan Babaeski Tarım Festivali‟ni 03-04-05
Ağustos 2017 tarihleri arasında organize edeceğiz.Babaeskimizi bundan sonra güzel
günler,güzel bir gelecek beklemektedir.ÇalıĢmalarımda bana yardımcı olan
yenilikçi,çağdaĢ,yaratıcı fikirleri ile ıĢık tutan ilgisini ve desteğini esirgemeyen siz
Belediye Meclisinin değerli üyelerine, Belediye Encümenine, Avrupa Kenti Babaeski
için yürekten çalıĢan Belediye Personeline, bizlere Ģevk ve güç veren,her Ģeyin en
güzeline,en iyisine layık Babaeski Halkına sonsuz minnet ve Ģükranlarımı
sunuyorum.Avrupa Kenti Babaeski‟yi yaratmak adına bundan sonraki yıllarda
çalıĢmaların baĢarı ile devam edeceğine sonsuz inancımla hepinize sevgiler,saygılar.

Av.Abdullah HACI
Belediye BaĢkanı
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BABAESKĠ’NĠN TARĠHĠ
Eldeki verilere göre Babaeski‟nin tarihi oluĢumu,Trak‟lara kadar dayanmakta ;
Romalıların ve Bizanslıların yönetiminde kaldığı bilinmektedir.Bizanslılar zamanında
adı Bulgaraphygon olan Babaeski bu dönemde karıĢıklıklar ve ayaklanmalara sahne
olmuĢ ;1047 yılında Leon Tornikios‟un liderliğindeki baĢkaldırıcıların eline geçmiĢse
de Ġmparator Constantin 9.Monommakhos tarafından geri alınmıĢtır. Babaeski
özellikle Roma Ġmparatorluğu ve Bizans döneminde iç ve dıĢ karıĢıklıklara sahne
olmuĢtur. 7.-13. Yüz yıllarda Bizans Ġmparatorluğunun Thrake bölgesinde bir
istihkam ve piskoposluk merkeziydi. 812 de Bulgar Carı Krum tarafından
zaptedilerek tahrip edildi.I.Murat döneminde Balaban Bey tarafından 1359 yılında
Bizanslılardan alınarak Türkler‟in eline geçen Babaeski‟nin adı yeniden yapılanma ve
düzeni kurma görevi verilen Ahi Baba denilen Akıncı Bey‟in çalıĢkanlığı ve ivecenliği
nedeniyle Baba-i Atik olmuĢtur.Babaeski adını alması ise Fatih Sultan Mehmet‟e
dayandırılmaktadır. Bugüne kadar gelen bilgilere göre ; Fatih Sultan Mehmet
Ġstanbul‟un fethi için Edirne‟den yola çıkıp beldeye geldiğinde Eski Cami‟nin önünde
gördüğü yaĢlı bir tamirciye beldenin ne zaman kurulduğunu sorar.Aldığı yanıt
“Eskidir…eski” olur.PadiĢah yaĢlı adamın kendi yaĢını sorduğunda da aynı yanıtı alır
ve “Baba… eski ”der.Bu tanımlamadan sonrada beldenin adı Babaeski olarak anılır ve
Cumhuriyet döneminde de resmiyet kazanmıĢtır.
Babaeski Balkan SavaĢları (1912) sırasında Bulgarların,1919 yılında ise Yunanlılar‟ın
yönetimine girmiĢtir.Gerek Bizanslılardan Trakya‟nın alınması gerekse Ulusal
KurtuluĢ SavaĢı evrelerinde Türk Askeri Kuvvetlerinin toplanma ve savaĢım
merkezlerinden olan belde ,KurtuluĢ SavaĢında Trakya PaĢaeli Müdaüfaa-i Hukuk
Cemiyeti kurucularından Yolageldili Kasım ve Çolak Sabri çetelerinin
kahramanlıklarına sahne olmuĢ adını tarihe geçirmiĢtir.
OluĢumunda çok sayıda topluluk ve ulusun iĢgaline maruz kalan,isyan,baskın ve acılar
yaĢayan Babaeski en son Yunan ĠĢgalinden 9 Kasım 1922 tarihinde kurtulmuĢ
olup,Özgürlük ve demokrasi savaĢımı ile birlikte Atatürk‟ün öngördüğü “ÇağdaĢlık”
hedefini ilke edinerek bugüne gelmiĢtir.
Babaeski 1924 yılında ilçe oldu.1955 yılında kurulan B.Mandıra,1964 yılında kurulan
Alpulu,1968 yılında kurulan Karahalil Belediyesi ve belediyelerinin bulunduğu 3
kasaba ile 33 köyümüz vardır.Ġlçe merkezimiz 10(Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk
Mahallesi,Gazi Kemal Mahallesi,Fevzi Çakmak Mahallesi,Gazi Osman PaĢa
Mahallesi,Hacı Hasan Mahallesi,Hamidiye Mahallesi,Dindoğru Mahallesi,KurtuluĢ
Mahallesi,Karamesutlu Mahallesi) Mahalleden ibarettir.
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I-GENEL BĠLGĠLER
A- Misyon ve Vizyon
Misyonumuz…
Belediyemizin kaynaklarının optimum bir Ģekilde kullanılarak,ilçemizin yaĢam
standartlarını yükseltecek,çağdaĢ,modern,yenilikçi belediye hizmetlerinin maksimum
kalitede ve en hızlı bir Ģekilde halkımıza sunulması.
Vizyonumuz…
Altyapı,Üstyapı,Ekonomi,Sosyal,Kültürel ve YaĢanılabilir bir kent olma
yönünden Belediyecilikte öncü ve örnek olmak ,Avrupa Standartlarında Belediye
Hizmetlerinin ilçemizde uygulanması,Avrupa Kenti ve Trakya‟nın merkezi
sloganımızla Babaeski‟nin Ülkemizde sayılı ilçelerden biri haline getirilmesi.
B- Yetki ve Sorumluluklar
1- Görevleri
Belediyenin görev ve sorumlulukları, 5393 Sayılı Belediye Kanunu‟nun 14.
maddesinde düzenlenmiĢtir.
2- Yetkileri
Belediyenin yetki ve imtiyazları, 5393 Sayılı Belediye Kanunu‟nun 15.
maddesinde düzenlenmiĢtir.
Görev ve Sorumlulukları:
Belediye, mahallî müĢterek nitelikte olmak Ģartıyla;
a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaĢım gibi kentsel alt yapı, coğrafî ve kent bilgi
sistemleri, çevre ve çevre sağlığı temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, 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, sosyal
hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin
geliĢtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu
50. 000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inĢaatı ile bakım ve onarımını
yapabilir veya yaptırabilir,
her türlü araç
gereç ve malzeme ihtiyaçlarını
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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, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli
desteği sağlar, her türlü amatör spor karĢılaĢmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıĢı
müsabakalarda üstün baĢarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi
kararıyla ödül verebilir.
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 özürlü, 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.
Yetki ve Ġmtiyazları
a) Belde sakinlerinin mahallî müĢterek nitelikteki ihtiyaçlarını karĢılamak
amacıyla her türlü faaliyet ve giriĢimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak,
belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kiĢilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen
izin veya ruhsatı vermek,
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve
katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi. resim ve harç
dıĢındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve
hizmet karĢılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak,
e) 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,
f) 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,
g) Katı atıkların toplanması taĢınması ayrıĢtırılması geri kazanımı ortadan
kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak,
h) 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,
i) Borç almak bağıĢ kabul etmek,

-3j) 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,
k) Vergi,
resim ve harçlar dıĢında kalan dava konusu uyuĢmazlıkların
anlaĢmayla tasfiyesine karar vermek,
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini
ruhsatlandırmak ve denetlemek,
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliĢtirilmesi ve kayıt altına alınması
amacıyla izinsiz satıĢ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, 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,
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek,
o) Gayrisıhhî iĢyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi
olan diğer iĢyerlerini 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,
p) 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.
(l) Bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların
ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükĢehir ve il merkez belediyeleri dıĢındaki
yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtay‟ın görüĢü
ve ĠçiĢleri 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 67.ci maddedeki 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 ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düĢük bir
bedelle amacı dıĢında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

-4Belediye,
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 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.
C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
Belediyemizin fiziki kaynakları, ilçe merkezinde BaĢkanlık, Mali Hizmetler
Müdürlüğü, Yazı ĠĢleri Müdürlüğü, Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü, Ġmar ve ġehircilik
Müdürlüğü ,Muhtarlık ĠĢleri Müdürlüğü,Fen ĠĢleri Müdürlüğü , Destek Hizmetleri
Müdürlüğü,Ġtfaiye Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ,Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü,
Su ĠĢleri Müdürlüğü, Ġlan Memurluğu , Planlama, Proje Hazırlama Birimi,Özel Kalem,
Su Arıza ve Elektrik bölümlerinin bulunduğu 1600 m2 hizmet binası, Gazi Kemal
Mah. Nadırlı Yolunda Mezbaha,Edirne Yolu üzerinde Garaj ve Ġtfaiye, Fatih
Caddesinde Asfalt ġantiyesi, Atatürk Mahallesinde Sera, Festival Alanı, Düğün
Salonu, Halı Saha,Bayanlara Yönelik Kapalı Fitness Salonu,Ġl Özel Ġdare tarafından
25 yıllığına belediyemize tahsis edilen ve 2013 yılı sonunda halkımıza hizmet
vermeye baĢlayan kültür merkezi,yine belediyemize Ġl Özel Ġdare tarafından tahsis
edilen eski Ġl Özel Ġdare Binası, Parklar, Büfeler, Basket ve Voleybol Sahası, Tenis
Kortu, Çocuk Bahçeleri, Fitness DıĢ Mekan Spor Alanı, Fatih Caddesi ve Kırklareli
Caddesi olmak üzere 2 adet Mezarlık, Çöplük, 8 adet Depo, Ġlçemizde yeni yapılan
Atık Su Arıtma Tesisi, ilçemizin çeĢitli yerlerinde 5 adet park ve çocuk bahçeleri,
yine ilçemizin çeĢitli yerlerinde 9 adet sondaj kuyusu, Dindoğru Mahallesi Fatih
Caddesinde 100 m3lük ayaklı(25m.) depo, 3000 m3lük gömme deposu, 1 adet 100
m3lük gömme havalandırma deposu, 2 adet terfi merkezi,5000m3‟lük su
deposu(Bucak burun mevkii),5 adet su kuyusu,Hamidiye Mahallesi Lise Sokakta Yurt
olarak kullanılan bina, terminal binası , yeni kapalı pazar yeri, 59 adet araç ve iĢ
makinelerinden oluĢmaktadır. Bkz. Ek-1-
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2- Örgüt Yapısı

Belediyemiz ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kuruluĢtur. Son yapılan
nüfus sayım sonuçlarına göre 29.200 nüfusa ve 9.080 hektar imar alanına hizmet
sunmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanununa göre yönetilmektedir. Belediyemizin 15
Meclis Üyesi, 5 Encümen Üyesi , Belediye BaĢkanı, Belediye BaĢkan Yardımcıları ve
ana hizmet (Özel Kalem, Yazı ĠĢleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Ġmar ve
ġehircilik Müdürlüğü, Fen ĠĢleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü,
Zabıta Müdürlüğü, Ġtfaiye Müdürlüğü,Muhtarlık ĠĢleri Müdürlüğü, Su ĠĢleri
Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Temizlik ĠĢleri birimlerinden
oluĢmaktadır.(Bkz. ġekil-1)
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BABAESKİLİLER
Belediye Meclisi

Muhtarlık
İş.md.

Özel
Kalem H.

Mali Hiz.
Müd.

İmar ve
Şeh.Müd.

Gelir
Şefliği

Gider
Şefliği

Yazı İşl.
Müd

Belediye Başkanı

Su İşl.
Müd.

Fen İşl.
Müd.

Belediye Encümeni

İtfaiye
Müd.

Zabıta
Müd.

Kültür ve
Sos.İş.Md
Eğ. Müd.

Avrupa Birliği
ve Proje Ofisi

Garaj

Bando
Hiz.

Evlendirme
Memurluğu

Park ve
Bahçe İşl.

Hal.

Belediye Bşk.Yrdl
İlan
Memurluğu

Bilgi Edin ve
Hizmet Mas.
Bürosu
İnsan Kayn. ve
Eğitin Şef.

Şekil-1- Babaeski Belediyesi Teşkilat Şeması

Destek
Hiz Müd.

Temizlik
Müd.
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3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Belediyemiz bünyesinde belediye ana sistemini oluĢturan; biri database, biri
client olmak üzere 2 adet sunucunun üzerine kurulu Beyaz Belediye otomasyonu, 1
adet Netcad Sunucu,1 adet ArĢiv Sunucu,belediye eski datalarının bulunduğu 1 adet
Unix sunucu,1 adet kullanıcı yönetimini ve denetimini sağlayan Windows 2003
sunucu bulunmaktadır.
Ana sistem ve bilgisayarların elektrik kesilmelerinden etkilenmemesi için
hizmet veren güç kaynakları sistem de mevcut olup düzenli aralıklarla bakımının
yapılması sağlanmaktadır.
Bulunan bilgisayarların hepsi internet hizmeti alabilmekte ve bilgisayarların
internet üzerinden gelebilecek herhangi bir virüs, reklam yazılımı vs. lerden
korunması için internet çıkıĢının sağlandığı modemler üzerinde SONiCWALL TZ190
ve tüm bilgisayarlarda Nod32 Antivirüs koruma yazılımı kurulu olup her gün 2003
server üzerinde Nod32 Antivirüs
güncelleme almakta ve bu güncellemeyi
kullanıcılara otomatik olarak dağıtmaktadır.Ayrıca Belediye‟nin internet üzerinden
tanıtımı ve halkla iletiĢimi sağlayan, duyuru ve haberlerin yanı sıra belediye yapısı ve
iĢleyiĢi hakkında bilgi veren www.babaeski-bld.gov.tr adı altında bir web sitesi
bulunmaktadır. Bu duyurular arasında vefat eden vatandaĢlarımızın ilanları da yer
almaktadır. Ayrıca web sitemiz içerisinde site üzerinden E-Belediye Bilgi Sistemi
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hizmete açılmıĢ olup, bu sistem daha da geliĢtirilerek vatandaĢlarımızın
Ģifre
almak koĢuluyla borç, tahakkuk ve tahsilat sorgulama,ödeme, mükellef bilgilerine
eriĢim, emlak ve çevre beyan bilgilerine, arsa ve bina m2 rayiç değerleri, ayrıca
belediye ile ilgili meclis - encümen kararları ve ihale ilanları hakkında bilgi edinme
imkanı sunulmuĢtur. 2013 yılında buna ilaveten Coğrafi Kent Bilgi Sistemi,Online
Halkla ĠliĢkiler,Online Tahsilat,E-Ġmar Durumu,360 derece sanal tur,ilçemizin uydu
görüntüleri sisteme entegre edilmiĢ olup halkımızın kullanımına açılmıĢtır.Ġnteraktif
Belediye uygulamaları kullanımının vatandaĢlar tarafından artması için 2016 yılında
uygulamaların geliĢtirilmesi ve tanıtılması faaliyetlerine devam edilmiĢtir.e-belediye
portalı üzerinden ödeme iĢlemlerinde Ģifre alma konusunda sıkıntı yaĢayan
vatandaĢlarımız için ayrıca Ģifresiz ödeme,borç sorgulama hizmeti de
vatandaĢlarımızın kullanımına açılmıĢtır.
Posta Güvercini adlı kısa mesaj programı aracılığı ile duyuru ve dini ve resmi
gün kutlamaları,
isteyen ve numaralarını belediyemize bildiren vatandaĢlara
otomatik olarak yollanmaktadır.
Kurumlar, değerli bilgi kaynağı oluĢturan evraklarını, ileride tekrar
kullanabilmek amacıyla çeĢitli biçimlerde saklamaya gereksinim duymaktadırlar.Yasal
ve hukuki zorunluluklardan ötürü de bu Ģekilde davranmaya devam etmek
durumundadır.Bu nedenle 2010 yılı içerisinde belediyemiz mevcut evraklarının ve
belediyemize gelen yeni evrakların tahrip olmasını önlemek,evraklarda
kaybolma,çalınma risklerini ortadan kaldırmak ve Avrupa Birliği Standartlarında
evrak arĢivleme iĢlemlerinin yapılması için Belediyemiz Su ĠĢleri Müdürlüğü ve Mali
Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Moreum arĢivleme yazılım programı kullanılmaya
baĢlanmıĢtır. Belgeler, kuruluĢların faaliyetlerinin doğal ürünleridir.Moreum
ArĢivleme programı Kurumlarda belgelerin üretimi, planlaması, organizasyonu ve
kontrolü için geliĢtirilen , belge yönetimi sistemi olarak adlandırılan bir yazılım
programıdır.2016 yılı içerisinde de dijital arĢivleme çalıĢmalarına devam
edilmiĢtir.Dijital arĢiv için 2 adet tarayıcı ve 1 adet sunucu ile profesyonel bir
Ģekilde evrak taramaları gerçekleĢtirilmektedir.
Belediyemizde Belge Yönetimi Sistemi ile , belge oluĢturma, belgelerin
organizasyonu, korunması, kullanımı, eriĢimi ve düzenlenmesinde ekonomi ve
verimlilik sağlanacak,evrak akıĢı kolaylaĢacak, kırtasiyecilik azalacaktır.Gelecekte
tüm birimlerimizde dijital arĢivleme programının kullanılması için teknik
elemanlarımız tarafından halen çalıĢmalar yürütülmektedir.
Belediyemiz bünyesinde belediye hizmetlerinin kesintisiz olarak 7 gün 24
saat sürdürülmesi ve hizmetlerin vatandaĢlarımıza interaktif olarak sunulması için
ilçemize hizmet veren teknolojik altyapımızın daha da geliĢmesi,Afet Bilgi
Sistemi,Mezarlık
Bilgi
Sistemi
gibi
ek
teknolojilerin
sistemimize
kazandırılması,Ġnteraktif Belediye Hizmetleri kullanıcı sayılarının gün ve gün daha
da artması,belediye hizmetlerinde bu teknolojik altyapı ile hizmetlerin daha
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hızlı,daha
kolay
bir
Ģekilde vatandaĢlarımıza
sunulması
için
çalıĢmalar devam etmektedir.Ayrıca 2016 yılında EBYS elektronik belge yönetimi,EĠmza sistemine geçilmiĢ olup,müdürlüklerimiz tarafından E-Ġmza sistemi
belediyemizde kullanılmaya baĢlanmıĢtır.
2010 yılında Belediyemiz bünyesinde kullanılmaya baĢlanan ve 2016 yılında
güncellemeleri yapılıp teknik elamanlarımız tarafından kullanılmaya devam eden bir
diğer teknolojik yazılım programı AMP HakediĢ ve yaklaĢık maliyet programıdır.
AMP yazılım programı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve ilgili mevzuata uygun
“YaklaĢık Maliyet” ve “HakediĢ” yapmak için gereken bütün araçları içinde
bulunduran komple bir mühendislik çözümü ve içerdiği birim fiyat ve analiz
veritabanı ile bir kaynak programdır. Program da Teklif Birim Fiyat ve Anahtar
Teslimi Götürü Bedel sözleĢme tipi ve bunların tüm özel durumları mevcuttur.
Mevzuatla ilgili mahalli idare dernekleri tarafından düzenlenen eğitim
seminerleri takip edilmekte olup, internet üzerinden kanunlar , yönetmelikler,
tebliğler ve genelgeler takip edilmektedir. Belediyemize ait bilgisayar, yazıcı ve
diğer donanımlar aĢağı da ġekil-2-„de gösterilmiĢtir.
Belediyemize ait bilgisayar, yazıcı ve diğer donanımlar
Projeksiyon

2

Alarm Sis.

1

Kamera Sis.

3

Sonicwall TZ190

1

Güç Kaynağı

2

Modem

4

Mürekkepli Yazıcı

16

Lazer Yazıcı

17
4

Nokta Vur. Yazıcı

55

Dizüstü PC
28

Masaüstü Pc
6

Ana Bilgisayar
0

10

20

30

Projeksiyon

2

Alarm Sis.

1

Kamera Sis.

3

Sonicwall TZ190

1

Güç Kaynağı

2

Modem

4

Mürekkepli Yazıcı

16

Lazer Yazıcı

17

Nokta Vur. Yazıcı

4

Dizüstü PC

55

Masaüstü Pc

28

Ana Bilgisayar

6

40

50

60
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4- Ġnsan Kaynakları
22.02.2007 tarihli Resmi Gazete‟de yayınlanan Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile
Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına dair yönetmelik
gereğince belediyemize 128 memur, 64 iĢçi kadrosu verilmiĢtir.

2016 Yılı Ġçerisinde Babaeski Belediyesi’nde ÇalıĢan Personel Sayısı
Memur

V.Memur

Söz.Per

D.ĠĢçi

G.ĠĢçi

Toplam

Özel kalem

3

-

1

1

-

5

Fen ĠĢleri Müdürlüğü

10

2

2

16

-

30

Kültür ve Sosyal ĠĢler
Müdürlüğü

2

-

1

-

-

3

Yazı ĠĢleri Müdürlüğü

2

1

1

3

-

7

Destek Hizmetleri
Müdürlüğü

4

-

-

1

-

5

Temizlik Müdürlüğü

-

1

-

-

-

1

Zabıta Müdürlüğü

10

-

-

2

-

12

Mali Hiz. Müdürlüğü

9

-

-

1

-

10

Ġmar
Md.

4

2

1

2

-

9

Ġtfaiye Müdürlüğü

6

-

-

10

-

16

Su ĠĢleri Müdürlüğü

3

-

-

1

-

4

Muhtarlık Müdürlüğü

1

-

-

-

-

1

TOPLAM

54

6

6

37

0

103

Müdürlük

ve

ġehircilik
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1-Ünvan ve görevlerine göre dağılımı :
Belediyemizde toplam 134 adet kadro mevcut olup bunun 54 adet Memur 6
adet Açıktan Vekil Memur,6 adet kadro karĢılığı sözleĢmeli personel olmak üzere
kadro ünvanına göre 66 çalıĢanımız bulunmaktadır.Dağılımı Ek-2-‘dedir.
2- Memur personelin cinsiyet dağılımı :

Kadın
23%
Erkek
Kadın

Erkek
78%

|

Kadın | Erkek |
-------------------------15
|
51
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3- Memur personelin eğitim durumlarına göre dağılımı :
24

25

24

20
15

Kişi

12

10

4

5

2

0

İlk

Ortaokul

Lise

Yüksekokul Fakülte

Eğitim Durumu

Eğitim
Durumu
KiĢi

Ġlkokul

Ortaokul

Lise

Yüksekokul

Fakülte

12

2

24

4

24

4- 657/86. Maddeye Göre Açıktan Vekaleten ÇalıĢtırılan Personel Dağılımı

Erkek

Kadın
50%

Kadın

Erkek
50%

:

14

| Kadın | Erkek |
-------------------------3
|
3
5- 657/86. Maddeye Göre Açıktan Vekaleten ÇalıĢtırılan Personelin Eğitim
Durumları :

9
8
7
6
Kişi5
4
3
2
1
0

6

Lisans
Eğitim Durumu

Eğitim Durumu
KiĢi

Lisans
6

Yüksek Lisans
-

Belediyemizde 2016 yılında 1 kısmı,5 tam zamanlı olmak üzere 6 adet sözleĢmeli
personel çalıĢmaktadır.SözleĢmeli personelin 3‟ü kadın,3‟ü erkek olup,6 sıda fakülte
mezunudur.
6- 2016 Yılında Görevden Ayrılanlar ve Ayrılma Nedenleri (naklen, istifa,
emekli, ölüm):
6 adet Memur Personel emekli oldu,5 adet memur personel nakil oldu,1 adet
itfaiye eri istifa etti,1 adet memur istifa etti .
2016 Yılında Babaeski Belediyesinde ÇalıĢan ĠĢçi Personel Durumu
1-ĠĢçi personelin ünvan ve görev dağılımı :
Belediyemizde toplam 64 adet sürekli iĢçi kadrosu olup bunun 37‟u dolu, 27‟si
boĢtur. Bkz. Ek-32-ĠĢçi personelin cinsiyet dağılımı :
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Kadın
19%

Kadın
Erkek

Erkek
81%

| Kadın | Erkek |
-----------------------7
|
30

3-ĠĢçi personelin eğitim durumuna göre dağılımı
20

17

:

16

15
Kişi10
3

5

1

0
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Ortaokul

Lise

Yüksekokul Fakülte

Eğitim Durumu

16

Eğitim
Durumu
KiĢi

Ġlkokul

Ortaokul

Lise

Yüksekokul

Fakülte

17

3

16

-

1

4-2016 Yılında Görevden Ayrılanlar ve Ayrılma Nedenleri (Ġstifa, Emeklilik,
Ölüm, vs):
2016 Yılında 1 adet daimi iĢçi emekli oldu.

Babaeski Belediyesinde ÇalıĢan Memur- ĠĢçi Personelin Yıllara Göre Dağılımı
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5- Sunulan Hizmetler
a) Kültürel ve Sosyal Hizmetler
2016 yılı da 2015 yılı gibi belediyemiz açısında üstyapı faaliyetlerinin ağırlıklı olduğu
bir yıl oldu.2014 yılında yapılan altyapı çalıĢmaları sonrası yollarımızın ivedilikle
yenilenmesi gerekiyordu.Bu nedenle bütçe olarak yol yapım çalıĢmalarına daha fazla
yer verilmiĢ olup kültürel,sosyal,sportif faaliyetlere daha az yer verilmiĢtir.

Ġlçemizin DüĢman ĠĢgalinden KurtuluĢu’nu Büyük Bir CoĢku Ġle Kutladık
9 Kasım 2016 tarihinde Ġlçemizin DüĢman ĠĢgalinden KurtuluĢu‟nun 94.yıldönümü
düzenlenen törenlerle ve gerçekleĢtirdiğimiz etkinlikler ile ilçemize yakıĢır bir
Ģekilde kutladık.

18

9 Kasım Babaeski’nin KurtuluĢu-2-

19
Engelsiz YaĢam Etkinlikleri
Belediyemiz tarafından 2016 yılı içerisinde satın aldığımız özel asansörlü
otobüsümüz ile Halk Eğitim Merkezimizle ortaklaĢa engelli vatandaĢlarımıza,
çocuklarımıza yönelik
spor kursları organize ettik.YılbaĢı öncesi engelli
gençlerimizle bir araya gelip onlarla yeni yıl coĢkusunu birlikte yaĢadık.Ramazan
ayında ilçemizde ikamet eden engelli çocuklarımız, vatandaĢlarımız ve aileleri ile
birlikte iftarda buluĢtuk.Engelli gençlerimizi,çocuklarımızı özel otobüsümüz ile
evlerinden alıp ilçemizde onlara yönelik düzenlediğimiz tüm etkinliklere ücretsiz
taĢımaktayız.
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Kültür Merkezimizde ,Ücretsiz Kurslarımız Devam Ediyor
Belediyemiz tarafından 2013 Ağustos ayında hizmete açılan Atatürk Kültür
Merkezinde 2016 yılında da yabancı dil,çocuk bakımı,uygulamalı bilgisayarlı
muhasebe ve aile sağlığı, bale kursları baĢta olmak üzere çeĢitli kültürel etkinlikler
gerçekleĢtirmeye devam ediyoruz.Kültür Merkezimiz ile gelecek nesillere kendi öz
kültürümüzü en güzel Ģekilde aktaracağız ve onların sosyal,kültürel yönden
geliĢmelerine katkı sağlayacağız.Kültür Merkezimizi Trakya‟nın en organize,en
kurumsal Kültür Merkezlerinden biri olması yönünde hızlı bir Ģekilde ilerlemekteyiz.
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Kültürel Değerlerimize Sahip Çıkıyoruz

14 Mart 2016 tarihinde Orhan KEMAL‟in oğlu AraĢtırmacı Yazar IĢık
ÖĞÜTÇÜ ve Gazeteci Yazar Mazlum VESEK‟in katılımlarıyla “ Babaeski Orhan
KEMALĠ anıyor” söyleyiĢi etkinliği organize ettik.

22
Ücretsiz Tiyatro Etkinliği
Kültür kenti Babaeski hedefimiz doğrultusunda ilçemizde Kadına Ģiddet
konusunun iĢlendiği “ Hepgül Aysel” tiyatro oyunu ile 11 Mayıs 2016 tarihinde
Ortaokul, Lise, ve dengi okul öğrencilerine yönelik “Madde Bağımlılığı, Sentetik, ve
UyuĢturucu Maddelerle Mücadele” konulu “ Pembe Aslında Siyahtır” tiyatro
oyunlarını gerçekleĢtirdik.
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Geleneklerimize Sahip Çıkıyoruz
Kandil geceleri ve diğer manevi günlerde birlik ve beraberliğimiz,
paylaĢımcılık,yardımlaĢma duygularımız Ülke olarak en üst seviyelerde
bulunmaktadır. Babaeski Belediye BaĢkanlığı olarak da biz gerçekleĢtirdiğimiz
ücretsiz aĢure,lokma dağıtım etkinliklerimiz ile halkımızın her zaman yanında olduk
ve olmaya da devam edeceğiz.
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Camilerimizin Temizliğini Her Yıl Yapmaktayız
VatandaĢlarımızın ortak ibadet yeri olan camilerimizin peyzaj ve temizlik
çalıĢmalarına sadece Ramazan Ayları öncesi değil her zaman önem vermekteyiz.Bu
kapsamda Belediyemiz sınırları içinde bulunan 6 adet caminin temizlik ve bakım
çalıĢmalarını gerçekleĢtirdik.

c)Sosyal Faaliyetler
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Ücretsiz Kuaför Hizmetimiz Devam Etmektedir
Sosyal Belediyecilik belediyeciliğin olmazsa olmazıdır.Bu hizmetleri yerine
getiremeyen kurumlar asla baĢarılı olamazlar. Sosyal belediyecilik ve sosyal
hizmetler, geliĢmiĢ ülkelerdeki yerel yönetimler için uygulamada en önemli hizmetler
arasındadır. Bizler de bu kapsamda Babaeski halkına sahip çıkan bir belediyecilik
anlayıĢıyla hareket etmekteyiz. Bu çerçevede 2011 yılında ilçemizde baĢlatmıĢ
olduğumuz yaĢlı ve özel gereksinim gerektiren çocuklarımıza yönelik ücretsiz kuaför
hizmetimizi
gerçekleĢtirmeye
devam
etmekteyiz.Her
hafta
ekibimiz
vatandaĢlarımızın evlerine giderek ücretsiz olarak bu hizmetleri yerine
getirmektedir.Sadece bu hizmetle değil vatandaĢlarımızın her anlarında onların
yanında olmaya çalıĢmaktayız.

Sağlık ÇalıĢanlarımızın Her Zaman Yanındayız
Babaeski Belediye BaĢkanlığı her sene olduğu gibi bu senede HemĢireler
Günü ve Eczacılar Günü‟nde sağlık çalıĢanlarını unutmadı.Kültür ve Sosyal ĠĢler
Müdürlüğü çalıĢanları ilçe merkezindeki tüm sağlık kuruluĢlarını tek tek ziyaret
ederek sağlık çalıĢanlarına gül verdiler.
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Diğer Sosyal Faaliyetlerimiz

a) Ġlçemizde vefat eden vatandaĢlarımızın cenaze defin iĢlemlerini
ücretsiz olarak gerçekleĢtirmekteyiz.
b) VatandaĢlarımızın
daha
hijyenik
ortamlarda
gerçekleĢtirebilmeleri için Camilerimizi ilaçlattık.

ibadetlerini

c) Ġlçemizde Emniyet Müdürlüğümüz ile iĢbirliği içerisinde baĢlatılan
kameralı denetim sisteminin geliĢtirilmesine destek olduk.
d) Ġlçemizin güzide takımı Babaeskispor‟a her zaman destek olduk.
e) Kızılay‟ın baĢlatmıĢ olduğu kan bağıĢı kampanyasına destek olduk.
f) Ġlçemizdeki Okullarımıza,Kamu Kurum ve KuruluĢlarımıza Ulusal ve
Uluslar arası Projelerde Teknik ve Mali Destek vermekteyiz.
g) Ġlçemizde vefat eden vatandaĢlarımızın cenaze evlerine ücretsiz
olarak yemek hizmeti vermekteyiz.
h) Ġlçemiz mezarlıklarına her Cuma ücretsiz olarak otobüs servisi hizmeti
gerçekleĢtirmekteyiz.
i) Belediyemizde yeni hizmete giren Engelli Asansörlü otobüsümüz ile
Engelli
vatandaĢlarımıza,yaĢlılarımıza
ücretsiz
olarak
hizmet
vermekteyiz.
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b) Teknik Hizmetler
Fen ĠĢleri Müdürlüğü

2016 yılı içerisinde yağmur suyu Ģebeke hatlarında kullanılmak üzere D
400 kompozit mazgal alımı (645 adet) yapılmıĢ ve gerekli yerlere gerekli
çalıĢmalar yapılmıĢtır.
Ġlçemiz Devlet Hastanesinde kullanılmak üzere talep edilen 1 takım fitnes
seti (10 adet) alımı ve montajı yapılmıĢtır.
Yine ilçemiz Devlet Hastanesinin bahçesine basket potası ve Voleybol
direği file dahil alımı ve montajı yapılarak hizmete sunulmuĢtur.
Ġlçemiz mevcut yol ve kaldırımlarında düzenleme çalıĢmalarında
kullanılmak üzere 8 adet manuel mantar bariyer ve 200 adet delinatör
alımı yapılmıĢtır.
Ġlçemiz Fatih Caddesi üzerindeki kaldırımların düzenleme çalıĢmalarında
kullanılmak üzere küre mantarları alınmıĢ, gerekli düzenlemeler
yapılmıĢtır.
Müdürlüğümüz çalıĢmalarında ilçemizin çeĢitli yerlerinde kullanılmak üzere
trafik iĢaret levhaları alınmıĢ ve ilgili yerlere konulmuĢtur.
Otobüs güzergahlarında kullanılmak üzere
alımı ve montajı yapılmıĢtır.

4 adet reklam panolu durak

Ġlçemiz Dindoğru Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan yeĢil alanda
kullanılmak üzere çok fonksiyonlu barfiks sistemi alınmıĢ,montajı yapılarak
halkımızın hizmetine sunulmuĢtur.
Ġlçemiz Gazi Mustafa Kemal Bulvarı giriĢine konulmak üzere 3 adet
flamingo heykeli alınmıĢ, gerekli düzenleme çalıĢması tamamlanmıĢ ve
güzel bir görünüme kavuĢmuĢtur.
Ġl Özel Ġdare Binasının restore çalıĢmaları tamamlanmıĢtır.
Etkinliklerde kullanılmak üzere
yapılmıĢtır.(Elektrik arıza ekibine)

2

adet

aktif

kabin

alımı
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Festival alanındaki mevcut basket sahasına gerekli düzenlemeler
yapılmıĢ, potalar değiĢtirilmiĢtir.
Ġlçemiz Çimenli Dere mevkiinde bulunan içme suyu enerji hattının elektrik
panosu yenileme çalıĢmaları tamamlanmıĢtır.
Ġlçemizdeki mevcut binaların bodrumlarının ilaçlanması iĢi mal ve hizmet
alımı dahil gerçekleĢtirilmiĢ, gerekli çalıĢmalar tamamlanmıĢtır.
Ġçme suyu tesislerindeki su kuyularına 2 adet tek odalı konteynır alımı
yapılmıĢtır.
Su kuyularının dezenfeksiyon iĢlemleri yapılmıĢtır. Su kuyularının pompa ve
motor arızaları ile ilgili her türlü çalıĢma yapılmıĢtır.
Mevcut sulak alanlarda sivrisineklerle mücadele ile ilgili olarak larva ilacı
alınmıĢ ve ilaçlamalar düzenli aralıklarla yapılmıĢtır. Ayrıca sivrisinek ergin
mücadelesinde kullanılmak üzere uçkun ilacı alınmıĢ, gerekli çalıĢmalar
yapılmıĢtır.
Ġlçemizin muhtelif yerlerine konulmak üzere 60 adet ahĢap bank alımı
yapılmıĢ ve uygun görülen yerlere gerekli çalıĢma yapılmıĢtır.
Yapılan düzenleme çalıĢmaları kapsamında muhtelif yerlere konulmak
üzere 60 adet ahĢap çiçeklik (100x50x40 cm)alımı ve ilgili yerlere
konularak gerekli ekim çalıĢmaları yapılmıĢtır.
Ġlçemiz D-100 Karayolu yol kenarları ağaçlandırma çalıĢmaları, demiryolu
kenarı ağaçlandırma çalıĢmaları, Kırklareli yolu Ģehir çöplüğü ağaçlandırma
çalıĢmaları ve Ģehir içindeki yeĢil alanlara dikilmek üzere fidan ve bitki
alımı yapılmıĢtır.
Ġlçemiz Ģehir içi çiçek parterlerine ekilmek üzere 3600 adet açık köklü
peyzaj gülü ve 10 adet açık köklü baston gülü alımı yapılmıĢ ve ilgili yerlere
ekilmiĢtir.
ġehir içindeki çiçek parterlerine ekilmek üzere 500 adet çıplak köklü gül
alımı yapılmıĢ ve ekimi gerçekleĢtirilmiĢtir.
Ġlçemizde yapılacak ilaçlama çalıĢmalarında kullanılmak üzere 1 adet ULV
ilaçlama makinası alınmıĢtır.
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Ġlçemiz
Ģehir
içindeki parterlere ekilmek üzere kıĢlık hercai
menekĢe alımı yapılmıĢ ve ekim çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir.
Mevcut fidan sahalarında, kuruyan fidanların yerine az miktarda fidan
dikimi yapılmıĢtır.
2016 YILI ĠLÇEMĠZDE YAPILAN ÜST YAPI ÇALIġMALARIMIZ

2016 YILI PARKE TAġ YOLLAR
SOKAK ADI
35 NOLU SOKAK+ 27
Nolu Sokak

BORDÜR (m)

OLUK (m)

8 CM TAġ (m2)

6 CM
KALDIRIM
(m2)

540

478

1534

382

0,256

144 SK + 150 SK
DR.NEZĠR KORKMAZ
CADDESĠ

446

359

1580

458

0,263

710

642

2294

1383

0,382

ĠSTASYON CADDESĠ

591

511

2192

1633

0,365

TRAFO SOKAK
OSMANĠYE YOLU
SOKAK
ĠRFAN ALTINEL
CADDESĠ ( B.Rahmi
Apak Sokak migros arkası
dahil)

546

563

1950

682

0,325

590

417

1622

302

0,270

1262

1208

4409

1505

235 NOLU SOKAK

686

756

2279

0

0,380

250 NOLU SOKAK

63

62

402

0

0,067

249 NOLU SOKAK

107

0

62

0

0,010

240 NOLU SOKAK

0

118

718

0

0,120

238 NOLU SOKAK

107

205

528

0

0,088

239 NOLU SOKAK

197

374

1130

0

0,188

251 NOLU SOKAK

53

96

277

0

0,046

HASTANE SOKAK

384

308

1177

487

0,196

B.RAHMĠ APAK SOKAK
330 NOLU SOKAK + 340
Nolu Sokak
DR.ÜNAL BAYSAN
CADDESĠ

337

320

1012

486

0,169

3641

2057

7223

2200

1,204

919

819

3661

158

0,610

CUMHURĠYET BULVARI

2465

2350

16666

0

2,778

598 NOLU SOKAK

0

223

733

0

0,122

597 NOLU SOKAK
382 NOLU SOKAK + Ali
Rıza Efendi Cad.
TAMĠRAT(175
SK+ĠRFAN ALTINEL
CAD.)

131

305

1072

156

0,179

1311

1235

6103

1524

1,017

YOL
(km)

0,735

257

0

0

0

0,000

175 NOLU SOKAK

833

711

4281

844

0,714

340 NOLU SOKAK

1846

1077

1594

1384

0,266

30
ġ.TURGAY SÜZGEN
CADDESĠ

1302

1285

4912

1421

0,819

600 NOLU SOKAK

420

389

1402

416

0,234

601 NOLU SOKAK

71

88

653

0

0,109

602 NOLU SOKAK

323

46

1335

447

0,223

603 NOLU SOKAK

29

109

480

46

0,080

604 NOLU SOKAK

385

373

2314

691

0,386

K.AYAZMA SOKAK

0

429

1427

0

0,238

42 NOLU SOKAK

310

134

1334

119

0,222

45 NOLU SOKAK

1029

920

2713

386

0,452

275 NOLU SOKAK

1182

761

2757

881

0,460

ZAFER SOKAK
DR.BAHRĠYE ÜÇOK
CADDESĠ

867

818

2710

839

0,452

1373

1264

5023

0

0,837

SU YOLU SOKAK

548

845

5868

468

0,978

ATATÜRK CADDESĠ
KADĠR ALBAYRAK
CADDESĠ

657

604

3204

933

0,534

291

584

3506

0

0,584

376 NOLU SOKAK
MUSTAFA TÜREDĠ
CADDESĠ
ġ.AHMET YURDATAPAN
SOKAK

553

851

4384

0

0,731

235

1096

6812

0

1,135

700

792

3841

0

0,640

594 NOLU SOKAK

98

635

2823

0

0,471

58 NOLU SOKAK

934

421

3506

534

0,584

150 NOLU SOKAK

840

679

3407

854

0,568

149 NOLU SOKAK

24

88

553

0

0,092

155 NOLU SOKAK

325

254

686

147

0,114

161 NOLU SOKAK

405

273

1812

484

0,302

153 NOLU SOKAK
CUMHURĠYET MEYDAN
SOKAK

244

241

707

235

0,118

362

560

2879

441

0,480

69 NOLU SOKAK

784

396

2346

491

0,391

262 NOLU SOKAK

90

84

325

50

0,054

ÖĞRETMENLER SOKAK

82

78

323

47

0,054

BELEDĠYECĠLER SOKAK

218

210

717

99

0,120

TEVFĠKĠYE CADDESĠ

778

776

2614

1170

0,436

156 NOLU SOKAK

167

126

801

0

0,134

162 NOLU SOKAK

321

201

1508

420

0,251

154 NOLU SOKAK

381

245

563

251

0,094

258 NOLU SOKAK

77

131

414

0

0,069

260 NOLUSOKAK

58

60

462

0

0,077

ESKĠ CUMA SOKAK

0

471

2262

0

0,377

566 NOLU SOKAK

35

91

256

0

0,043

HÖYÜKTEPE SOKAK

268

368

1877

350

0,313

575 NOLU SOKAK

42

97

459

10

0,077

MEKTEP SOKAK

446

426

1325

547

0,221

P.HÜSEYĠN PAZARCI

169

119

1126

530

0,188
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SOKAK
ZÜMRÜT SOKAK

351

366

1178

458

0,196

GÜNDOĞDU SOKAK

247

247

1040

408

0,173

396 NOLU SOKAK

285

243

747

316

0,125

KUYU SOKAK

193

242

740

275

0,123

ÇĠMENLĠ SOKAK

384

384

1187

500

0,198

ĠSTĠKLAL CADDESĠ
401+402+403+404+405
NOLU SOKAKLAR

1032

714

3815

1311

0,636

1328

1245

7946

738

1,324

KurtuluĢ Caddesi

1449

1393

4992

2277

0,832

Yeni Sokak

196

194

656

240

0,109

Ġmren Sokak

1003

946

3499

1099

0,583

Çiftçi Sokak

0

955

2332

0

0,389

Telgrafçı Sokak

698

661

2491

804

0,415

Sanayi içi

90

0

0

0

0,000

390+392 sk

232

228

626

206

0,104

Tamirat

0

0

106

0

0,018

42933

41430

184280

35523

30,713

TOPLAM

2016 YILI PARKE TAġ ÇALIġMALARI ĠÇĠN 6.281.241,05-TL. ÖDENMĠġTĠR.

2016 YLI SÖK-YAP LĠSTE
SOKAK ADI

8 CM TAġ (m2)

BORDÜR (m)

OLUK (m)

YOL
(km)

15 NOLU SOKAK

619

114

79

0,103

16 NOLU SOKAK

670

100

100

0,112

A.TANBURACI SOKAK

1269

200

185

0,212

645 NOLU SOKAK

911

61

242

0,152

379 NOLU SOKAK

558

45

93

0,093

490+491 NOLU SOKAKLAR
171 SK.+172 SK.+195
SK.+P.MUAMMER AKSOY
CAD.NOLU SOKAKLAR

548

0

0

0,091

14430

4502

5013

2,405

19005

5022

5712

3,168

TOPLAM

2016 YILI SÖK-YAP ÇALIġMALARI ĠÇĠN 247.237,14-TL.ÖDENMĠġTĠR.
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2016 Yılı Sıcak Asfalt
SN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Cadde / Sokak
Adnan Kahveci Cddesi
Ekici Sokak
Tamirciler Sokak
Fikriye Kalyoncu Sokak
223 Nolu Sokak
214 Nolu Sokak
Marangozlar Sokak
Kaynakçılar Sokak
215 Nolu Sokak
216 Nolu Sokak
Ferhat Gerenli Sokak
217 Nolu Sokak
Sanayii GiriĢi Meydan
Briketçiler Sokak
Süleyman Erken Sokak
Bıçkıcılar Sokak
Halısaha Meydan
Atatürk Köprüsü sonrası
18 meydan
19 34 Nolu Sokak (kısmi)
34 ġ.Erken Sokak
Toplam

Boy (M)
350
200
140
150
100
150
150
80
170
100
140
55
80
160
160
75

225
335

Ort
.En(M)
8
9
16
10
10
8
6
8
6
6
15
6
40
6
6
10

6
8

Alanı(M2)
2800
1800
2240
1500
1000
1200
900
640
1020
600
2100
330
3200
960
960
750
3890

H: 0,08 cm
(m3)
224
144
179,2
120
80
96
72
51,2
81,6
48
168
26,4
256
76,8
76,8
60
311,2

ASFALT
(ton)
560
360
448
300
200
240
180
128
204
120
420
66
640
192
192
150
778

YOL
(km)
0,467
0,300
0,373
0,250
0,167
0,200
0,150
0,107
0,170
0,100
0,350
0,055
0,533
0,160
0,160
0,125
0,648

2255
1350
2680
32175

180,4
108
214,4
2574

451
270
536
6435

0,376
0,225
0,447
5,363

2016 YILI SICAK ASFALT ÇALIġMALARI ĠÇĠN 1.185.455,08-TL.ÖDENMĠġTĠR.

GARAJ ATÖLYE EKĠBĠ
Mevcut araçların ve iĢ makinelerimizin Zorunlu Trafik Sigorta Poliçeleri ve araç
muayeneleri yapılmıĢtır.. Belediyemize ait tüm araç ve iĢ makinelerinin
(bünyemizdeki personel ile) yapılabilecek tamiri,bakımı ve yedek parça değiĢimleri
yapılmıĢtır.Belediyemiz tarafından düzenlenen etkinliklerde,Bayramlarda alanların
hazırlanması ,stand ve trübünlerin
kurulması,taĢınması, vb. tüm çalıĢmalar
yapılmıĢtır.
Metal ĠĢleri ve Kaynak Atölyesi
Belediyemize ait
tüm araç,iĢ makinesi ve ekipmanlarda garaj bünyesinde
yapılabilecek kaynak ,kesim,tamir iĢleri yapılmıĢtır.Belediyemize ait asfalt tesisinde
helezon,baca ve diğer aksamlarda kaynak ve kesme yoluyla yapılması gerekli tamir
iĢleri yapılarak arızalar giderilmiĢtir.Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere
ilçemizin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere yanaklı ve kasalı ızgara yapılmıĢtır.
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Mevcut ızgaraların tamirleri yapılmıĢtır.Müdürlüğümüz tarafından talep edilen
ızgara, kapı, pencere,trafik levhası, pano,levha, demir doğrama vb. aksamların
imali ve yerine montajı yapılmıĢtır. Ġlçemizdeki parklarda,oyun
gruplarında
,banklarda ve gerekli görülen diğer yerlerde ihtiyaç duyulan bakım ve onarımlar
yapılmıĢtır.
Motorhane
Belediyemize ait tüm araç ve iĢ makineleri ile ilgili (motor,Ģanzıman,fren vb.)
arızaların tespiti yapılarak gerekli görüldüğünde yetkili servise götürülerek takibi
yapılmıĢtır.Araç ve iĢ makinelerinin dıĢında kompresör,asfalt tesisi vb. bakım ve
onarımları yapılmıĢtır.
Marangozhane
Garaj atölyemizdeki marangozhanemizde her türlü tefriĢatın bakım onarımı ,tamiri
,ihtiyaç duyulan kapı çerçeve yapımları,dolap raf,kitaplık yapımları vb. çalıĢmalar
yapılmaktadır.
ASFALT ġANTĠYESĠ.
16.06.2006 da teslimi yapılan asfalt Ģantiyemizde 2016 yılı içerisinde asfalt
çıkarılmamıĢtır. Ayrıca inĢaat ekibimiz burada bulunmakta, kanalizasyon rögar
kapaklarının dökümü de burada yapılmaktadır.Kanalizasyon ve yol çalıĢmalarında
kullandığımız (beton,pvc,borular ile kum,çimento,mıcır vb.)her türlü inĢaat
malzemesi stoklarımızda bulunmaktadır.
ELEKTRĠK SĠNYALĠZASYON EKĠBĠ:
Ġlçemiz ses yayın sistemi ve sinyalizasyon ile ilgili arızaların giderilmesi, hizmet
binamızda ve diğer hizmet binalarımızda , mevcut su kuyularında gerekli görülen
elektrik arızalarına müdahale edilmektedir.Meydanlar ve festival bahçesine ait
aydınlatmalarda ekibimiz tarafından yapılmaktadır.Su kuyularının elektrik
motorlarının bakım,montaj kontrollerinde,Belediyemiz tarafında düzenlenen her
türlü sosyal ve kültürel etkinliklerin hazırlanmasında gerekli elektrik tesisatı ve ses
sistemi ile ilgili düzenlemelerde görev almaktadırlar.
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Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü
Proje,Ruhsat,Harita ve Planlama
2016 yılı içinde (yeni inĢaat, yenileme, yeniden, tadilat, ilave, kat ilavesi, isim
ve fenni mesul değiĢikliği v.b. gibi 367 adet bağımsız bölüm için) 68 adet yapı
ruhsatı verilmiĢtir.
2016 yılı içinde (252 adet bağımsız bölüm için) 62 adet Yapı Kullanma Ġzni
Belgesi verilmiĢtir.
2016 yılı içinde 35 adet garaj, bahçe duvarı, kömürlük, bahçe aletleri deposu,
çatı izni, v.s. basit tamir ve tadilat v.s. izni verilmiĢtir.
2016 yılı içinde bilgi ve proje tanzimi için toplam 406 adet imar durumu
verilmiĢtir.
2016 yılı içinde 53 adet aplikasyon belgesi+yol ve kanal kotu tutanağı
verilmiĢtir.
2016 yılı içinde 39 adet yola terk+ayırma+birleĢtirme, yoldan ihdas kontrolü
yapılmıĢtır.
2016 yılı içinde Bankalardan gelen ipoteğe ve krediye esas teĢkil eden 320
adetinĢaat dosyasının banka eksperleri tarafından incelenmesi sağlanmıĢtır.
2016 yılı içinde 29 adet cins değiĢikliği için yazı ve vaziyet planı ile bağımsız
bölüm planı onaylanmıĢtır.
2016 yılı içinde Belediyemiz sınırları dahilinde30 adet asansörün yıllık
kontrolleri yapılmıĢtır.
2016 yılı içinde Belediyemiz sınırları dahilinde 10 adet yeni asansörün tescili
yapılmıĢtır.
2016 yılı içinde yapımına baĢlanan inĢaatların zeminde aplikasyonu yapılarak,
28 adet hafriyat nakil raporu düzenlenmiĢtir.
Belediyemiz sınırları içindeki tüm mahallelerde bulunan binalarda dıĢ kapı
numaralama çalıĢmaları ile cadde, sokak, meydan ve bulvarlarda levha
çalıĢmaları güncel olarak arazide yapılmakta ve U.A.V.T‟ ye göre güncelleme
iĢlemleri de sürekli olarak devam etmektedir.
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DeğiĢen 1 adet cadde ve sokak isimleri hakkında tüm resmi kurumlara
ve sivil toplum kuruluĢlarına da ilgili yazılar yazılmıĢtır.
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkındaki Kanun
“gereği, Belediye sınırlarımız içinde 2016 yılında on (10) adet yapı kentsel
dönüĢüme tabi tutulmuĢ, dört (4) adedine yapı ruhsatı düzenlenmiĢ, bunlardan
sekiz (8) adedi sonuçlanmıĢ ve iki (2) adedinin ise kentsel dönüĢüm iĢlemi
halen devam etmektedir.
2016 yılı içinde 26 adet yapı için yıkım izin belgesi raporu düzenlenmiĢtir.
2016 yılı içinde 32 adet Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu düzenlenmiĢtir.
2016 yılı içinde 139 adet HakediĢ ödeme yazıları hazırlanmıĢtır.
2016 yılı içinde 198 adet seviye tespit tutanağı onaylanmıĢtır.
2016 yılı içinde 21 adet kat irtifakı ve kat mülkiyeti projesi onaylanmıĢtır.
2016 yılı içerisinde 10 adet yıkılacak derecede tehlikeli yapı tespit edilmiĢ
olup, önceki yıllardan ve 2016 yılından toplam 7 adet Yıkılacak derecede
tehlikeli bina yıkılmıĢtır. bu konudaki çalıĢmalar halen devam etmektedir.
Belediye Meclisinin onayı ve kabulü ile 2016 yılı içerisinde 8 adet imar planı
tadilatı yapılmıĢ, askı süreleri dolup, planlar kesinleĢtikten sonra ilgili
kurumlara yazıları yazılmıĢtır.
2016 yılı içersinde 1 adet kaçak yapı için ĠnĢaat Tespit ve Mühürleme
tutanağı düzenlenmiĢtir. (Cumhuriyet Mahallesi Ġstiklal Caddesi 421 ada, 136
parseldeki yapı.)
Mülkiyeti Belediyemize ait Hacıhasan Mahallesi ve Cumhuriyet Caddesi Eski
Belediye Binası 70 ada 30 parseldeki 1. Kat (33 ile 44), 2. Kat (45 ile 57) nolu
niteliği büro olan bağımsız bölümler Yasin KONGUR‟a ve Gazikemal Mahallesi
214 nolu sokaktaki 392 ada 341 ve 342 nolu iki adet arsa Kerim
SÜNNETÇĠOĞLU‟ na satıĢı için Tapu Müdürlüğüne yazıları yazılmıĢtır.
2016 yılı içinde resmi kurum ve kuruluĢlar ile vatandaĢlardan gelen Ģikayetler
yerinde incelenmiĢ ve gereği yapılmıĢtır.
Binaların Yangından Korunması Yönetmelik hükümleri gereğince yapı ruhsatı
verilen68 adet, yapı kullanma izni verilen 62 adet yapıya Ġtfaiye
Müdürlüğü‟nden uygun görüĢ alınmıĢtır.
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2016 yılı içinde Belediyemiz sınırları içinde düzenli olarak haftalık
inĢaat
kontrolleri yapılmıĢtır. Aynı zamanda Yapı Denetime tabi tüm
inĢaatların seviye taleplerinde talep edilen seviyeler ile birlikte tüm inĢaatlar
düzenli olarak kontrol edilmiĢtir.
Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesi hudutları dahilinde Babaeski Çevre yolunun
kuzeyinde yer alan 160 ada 5 parsel sayılı taĢınmaz üzerinde Terminal alanı
ile buradan Büyük Sanayi alanına devam eden alanda ilave ve mevcut sanayi
alanında tadilat imar planı çalıĢmaları devam etmektedir. Bu çalıĢmalar
neticesinde tadilat + ilave Ģehir imar planı hazırlanmıĢ, karayollarının istediği
kavĢak projeleri çalıĢmaları devam etmektedir.
2016 yılı içerisinde Belediyemiz bünyesi, diğer resmi kurum ve kuruluĢlar ile
vatandaĢlardan gelen 557 adet yazı ve dilekçe kayıt altına alınmıĢ,
Belediyemiz Encümeni ile Meclis gündemine, resmi kurum ve kuruluĢlar ile
vatandaĢlara 1358 adet yazı yazılmıĢtır. Ayrıca 62 adet yapı Kullanma Ġzin
Belgesi talebi için (252 adet bağımsız bölüm) Vergi Dairesine tescil yazıları
yazılmıĢtır.
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Numarataj Bölümü
Belediyemiz sınırları içindeki tüm mahallelerde meydan, cadde ve sokakların
tabela levhaları ile mevcut binaların dıĢ kapı numara levhaları montaj iĢlemi
tamamlanmıĢ, tanıtım numaralarının levhalara yazım iĢlemi de tamamlanmıĢtır.
U.A.V.T.ye göre güncelleme iĢlemleri sistemde ve arazide sürekli olarak
devam etmektedir.
Su ĠĢleri Müdürlüğü
-

Ġçme suyunun gerekli basınçta 24 saat boyunca sağlıklı bir Ģekilde
kullanılması sağlandı.

-

Ayaklı kule, gömme depo ve yeni depo temizlenerek ilaçlandı.

-

Ġçme suyu projesi kapsamında bütün mahallelere yeni su kullanılmaya baĢlandı
Yeni yapılan ve su abone bağlantısı olmayan binaların su abone bağlantısı
yapıldı.

-

Doğalgaz, elektrik, telekom, kanalizasyon kazıları veya çeĢitli nedenlerle
oluĢan abone bağlantı arızaları ve Ģebeke hattı arızaları onarıldı.

-

Onarılan abone bağlantı arızaları; Hacı Hasan Mahallesinde 7, Gazi Kemal
Mahallesinde 10, Gazi Osman PaĢa Mahallesinde 6, Hamidiye Mahallesinde 8,
Cumhuriyet Mahallesinde 12, KurtuluĢ Mahallesinde 3,Fevzi Çakmak Mahallesi
5, Atatürk Mahallesinde 2,Dindoğru Mahallesinde 7 olmak üzere toplam 60
adettir.
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-

ġebeke arızaları ise Gazi Kemal Mahallesinde 8, Gazi Osman PaĢa
Mahallesinde 4, Hamidiye Mahallesinde 5, Cumhuriyet Mahallesinde 6,
KurtuluĢ Mahallesinde 5, Fevzi Çakmak Mahallesinde 3, Atatürk Mahallesi 2,
Dindoğru Mahallesi 4,Hacı Hasan Mahallesi 4 olmak üzere toplam 41 adettir.
Zabıta Müdürlüğü
Sabah saat 07.00‟dan akĢam saat 24,00‟de kadar zabıta hizmeti
aksatılmadan yürütülmektedir.
2016 yılı içerisinde 90 adet sıhhi müesseseye iĢyeri açma ve çalıĢma
ruhsatı düzenlenmiĢtir.
17 adet umuma açık iĢyerine (kahvehane-internet-oyun salonu-içkili
yer ruhsatlandırılmıĢ olup, Emniyet Müdürlüğüne bildirilmiĢtir.
10 adet Gayri Sıhhi Müesseseye Ruhsat verilmiĢtir.
2016 yılı içerisinde kiĢi ve mükellefin tartı aleti beyanı alınmıĢtır.
PerĢembe günleri kurulan halk pazarının nizam ve intizamı ve düzeni
sağlanmıĢtır.
VatandaĢlardan gelen yazılı ve sözlü Ģikayetler yerinde incelenerek
gereği yapılmıĢtır.
ĠĢyeri Açma ve çalıĢma Ruhsatları ile ilgili kontrol ve denetimler
yapılmıĢtır.
Ġlçemizin nizam ve intizam ve temizlik düzeninin takibi yapılmıĢtır.
Milli Bayramlarda kutlama, törenlerle açılıĢlarda gerekli önlemler
alınmıĢ, dini bayramlarda halkımızın bayramını huzur içinde geçirmeleri
için gerekli tedbir ve önlemler alınmıĢtır.
Yaz mevsiminde Belediyeye ait park ve bahçelerin, yeĢil alanların
korunması ve halkımızın buralardan rahatça yararlanabilmeleri için
gerekli tedbir ve önlemler alınmıĢtır.
Sahipsiz olup baĢıboĢ dolaĢan hayvanların muhafaza altına alınarak
kısırlaĢtırma iĢlemi yapılmıĢ olup, tehlike yaratması muhtemel olanlar
etkisiz hale getirilmiĢtir.
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Belediyeye bağlı tüm birimlerin görevlerinde zabıtayı ilgilendiren
konularda yardımcı olunmuĢtur.
2016 yılı içerinde 1004 adet gelen evrak kayıt altına alınmıĢ olup, 1193
adet giden evrak cevaplanarak kayıt altına alınmıĢtır.
Babaeski Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin 11.maddesinin
7.bendine göre 5326 Sayılı kabahatler Kanununun 32.maddesine göre
4.399,00 TL idari para cezası verilmiĢtir.
Babaeski Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin 7.maddesinin
16.bendine göre 5326 Sayılı Kanunun 32.maddesine göre 658,00 TL
idari para cezası verilmiĢtir.
Babaeski Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin 7.maddesinin
10.bendine göre 5326 sayılı kanunun 32.maddesine istinaden; 2.410,00
TL idari para cezası verilmiĢtir.
Babaeski Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin 5.maddesinin
16.bendine göre 5326 sayılı kanunun 32.maddesine istinaden; 5.040,00
TL idari para cezası verilmiĢtir.
Babaeski Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği‟nin 8/16 – 11/16 –
13/11 – 13/2 – 13/6 – 11/5 – 7/5 – 6/32 – 10/16 ve 19/1 maddelerine
istinaden: 5.275,00 TL idari para cezası verilmiĢtir.
2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunun 6.maddesinin c- b d
bentlerine göre emre aykırı davranan iĢyerlerine toplam 124.828,00
TL idari para cezası verilmiĢtir.
5326 sayılı Kanunun 32.maddesine istinaden; 440,00 TL idari para
cezası verilmiĢtir.
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Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü
Babaeski Belediyesi ve ilçemizin tanıtma fuar, tören ve organizasyonlarını yapmak
yada yaptırmak,Yurt içi ve Yurt dıĢındaki belediye, sivil toplum kuruluĢları, eğitim
kurumları, sanatçılar, bilim insanları vb. gerçek ve tüzel kiĢilerle iĢbirliği içinde
sanatsal, eğitsel ve kültürel etkinlikler gerçekleĢtirmek,Ġlçemizin geliĢmesinde ve
kalkınmasında değiĢim ve geliĢim çağına imkânlar nispetinde ayak uydurarak,
toplumun bilgi ve bilinç düzeyine katkı sağlamak amacıyla çeĢitli konularda söyleyiĢi,
sempozyum, panel, konferans vb. etkinlikler düzenlemek,Babaeski Kent Konseyi
tarafından yürütülen proje ve çalıĢmalar ile sekretarya hizmetlerine destek vermek
amacı ile 2013 yılı sonunda kurulmuĢ olup,Kültür Müdürlüğümüz tarafından Faaliyet
raporumuzun Kültürel ve Sosyal Hizmetler kısmında yer alan tüm faaliyetler 2016
yılında gerçekleĢtirilmiĢtir.
Yazı ĠĢleri Müdürlüğü
Yazı ĠĢleri Müdürlüğü ve alt birimlerince 2016 yılında sunulan hizmetler aĢağıda
belirtilmiĢtir.
Belediye çalıĢanlarının tüm özlük, atama, yer değiĢtirme, terfi, sicil, disiplin, nakil,
emeklilik, hizmetiçi eğitim, izin, kadrolarının iptal ve ihdas iĢlemleri, kanun, tüzük,
yönetmelik, ve genelge hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.

a- Yazı ĠĢleri Müdürlüğü
3496 adet Gelen Evrak kaydedilmiĢtir.
1198 adet Giden Evrak kaydedilmiĢtir.
991 adet Dilekçe kaydedilmiĢtir.
50 adet Encümen Toplantısı yapılmıĢ ve bu toplantılarda 280 adet karar
alınmıĢtır.
25 adet Meclis Toplantısı yapılmıĢ ve bu toplantılarda 230 adet karar
alınmıĢtır.

b- Ġnsan Kaynakları ve Eğitim ġefliği
2016 yılında Belediyemizde
Memur Norm Kadro sayısı 128
ĠĢçi Norm Kadro sayısı 64
Geçici ĠĢçi Vizesi 26x5,29=137,54 ADAM/AY
54 adet Memur
6 adet Açıktan Vekil Memur (5 Vekil Mühendis – 1 Vekil Mimar)
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6 adet SözleĢmeli Personel (1 adet Kısmi Zamanlı, 5 adet Tam Zamanlı
Personel)
37 Daimi ĠĢçi
Toplam 103 adet personel
6 adet Memur Emekli oldu, 1 adet Ġtfaiye Eri Personeli istifa etti.
2 adet Zabıta Memuru, 2 adet Ġtfaiye Eri, 1 Adet Tekniker Personel
Nakil oldu.
1 adet Daimi ĠĢçi emekli oldu.
1 adet Memur vefat etti.
Ġnsan Kaynaklarına iliĢkin bilgiler faaliyet raporunun giriĢinde detaylı olarak
açıklanmıĢtır.
c-Evlendirme Memurluğu
Çiftlerin Nikâh ĠĢlemleri yapılmıĢtır.
181 adet Nikâh kıyılmıĢtır.
2 adet Yabancı Uyruklu Nikâh iĢlemi yapılmıĢtır.
74 adet Gelen Evrak kaydedilmiĢtir.
235 adet Giden Evrak kaydedilmiĢtir.

d- Ġlan Memurluğu
439 adet Gelen Evrak kaydedilmiĢtir.
214 adet Giden Evrak kaydedilmiĢtir.
107 adet Tellal görevlendirilmesi yapılmıĢtır.
1 adet Gayrimenkul SatıĢı ilanı yapılmıĢtır.
5 adet Gönüllü Kan BağıĢ alımı ilanı yapılmıĢtır.

e- Sivil Savunma Memurluğu:
2 adet Gelen Evrak kaydedilmiĢtir.
2 adet Giden Evrak kaydedilmiĢtir.

f- Bilgi Edinme Bürosu
16 adet Bilgi Edinme BaĢvurusu alınmıĢ ve yanıtlanmıĢtır.
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g- Hizmet Masası
Belediyemize gelen vatandaĢların iĢlerini en hızlı Ģekilde çözüme ulaĢtırmak,
gerektiğinde vatandaĢları Müdürlüklere yönlendirmek. Bilgisayar ortamında
müracaatları kabul etmek.
Ġtfaiye Müdürlüğü
Ġtfaiye Müdürlüğümüz 2016 yılı içerisinde ilçemizdeki ve çevre yerlerdeki
yangınlara en kısa sürede müdahalede bulunmuĢ olup,vatandaĢlarımızın can ve mal
güvenliklerini korumaya çalıĢmıĢtır.
Bu kapsamda ilçemizdeki aĢağıda adetleri belirtilen yangınlara müdahalede
bulunulmuĢ ve yangınlar baĢarılı bir Ģekilde söndürülmüĢtür.
ġehir içi ev yangını

13 Adet

ġehir içi baca yangını

9 Adet

ġehir içi çöplük yangını

12 Adet

ġehir içi trafik kazası

13 Adet

ġehir içi araç yangını

4 Adet

ġehir içi ot,orman,fidanlık yangını

114 Adet

ġehir içi trafo yangını

4 Adet

ġehir dıĢı otoban trafik kazası

3 Adet

ġehir dıĢı otoban araç yangını

2 Adet

ġehir dıĢı (köyler)Ev,samanlık yangını

154 Adet

Tüp yangını

3 Adet

Dükkan yangını

4 Adet

Kalorifer kazanı patlaması

1 Adet

Yangın Ġhbarı

30Adet
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Doğalgaz Yangını

1 Adet

ġehiriçi Kablo Yangını

1 Adet

Çöp Konteynırı yangını

3 Adet

Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2016 yılı içinde toplam 11 (onbir) adet Açık Ġhale (4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun
19 uncu maddesi),2016 yılı içinde toplam(2886 Devlet Ġhale Kanunu)gereğince 16
adet kiralama ihalesi ve 3 adet satıĢ ihalesi gerçekleĢmiĢtir.Yapılan ihaleler
sonucunda 16 yer için sözleĢme imzalanmıĢtır.
Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü
Sabah saat 06.00‟dan öğlenden sonra 15:00‟e kadar devam etmekte
olup, nöbetçi personelde sabah 08:30 ve akĢamüzeri 17:30 kadar
temizlik aksatılmadan yürütülmektedir.
PerĢembe günleri kurulan halk pazarının temizliği sağlanmıĢtır.
VatandaĢlardan gelen yazılı ve sözlü Ģikayetler yerinde incelenerek
gereği yapılmıĢtır.
Ġlçemizin temizlik düzeninin takibi yapılmıĢtır.
KıĢ aylarında kaloriferlerden çıkan küller araçlarımız ile toplanarak
vatandaĢlarımıza hizmet verilmiĢtir.
Ġlçemizdeki çöplerin toplanması haftanın yedi günü toplanarak insan
sağlığını ve çevrenin kötü görünmemesi sağlanmaktadır.
Milli Bayramlarda kutlama, törenlerle açılıĢlarda gerekli önlemler
alınmıĢ, dini bayramlarda halkımızın bayramını huzur içinde geçirmeleri
için gerekli tedbir ve önlemler alınmıĢtır.
Yaz mevsiminde Belediyeye ait park ve bahçelerin, yeĢil alanların
temizliği korunması ve halkımızın buralardan rahatça yararlanabilmeleri
için gerekli tedbir ve önlemler alınmıĢtır.
Belediyeye bağlı tüm birimlerin görevlerinde Temizlik ĠĢlerinin
ilgilendiren konularda yardımcı alınmıĢtır.
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2016 yılı içerinde 152 adet gelen evrak kayıt altına alınmıĢ olup, 212
adet giden evrak kayıt altına alınmıĢtır.
2016 yılı içerisinde 34 adet 770 litrelik plastik çöp konteynırı,48 adet
800 litrelik galvaniz çöp konteynırı,185 adet 120 litrelik yeĢil plastik
çöp konteynırı alınarak ilçemizin muhtelif yerlerine konulmuĢtur.
Muhtarlık ĠĢleri Müdürlüğü
-Muhtarlık ĠĢleri Müdürlüğümüz Belediyemizde 03/06/2016 tarih ve 113
Sayılı Meclis kararı ile oluĢturulmuĢ, Müdürlüğümüzün yönetmeliği ise
01/07/2016 tarih ve 121 sayılı Meclis Kararı ile onaylanarak çalıĢmalarına
baĢlamıĢtır.
-Muhtarlarımızla yapılan toplantılarda Birimimiz ile ilgili yapılacak çalıĢmalar
konusunda kendilerine bilgiler verilmiĢtir.
-19 Ekim 2016 ÇarĢamba günü Muhtarlar Günü dolayısıyla Kaymakamlık
Makamıyla ortaklaĢa olarak köy ve mahalle muhtarlarına kutlama programı ve
yemek düzenlenmiĢtir.
-01 Kasım 2016 Salı günü Meclis salonunda Kırklareli Üniversitesi tarafından
öğrencilerle birlikte ilçe kent planlamasıyla ilgili muhtarlarımızla söyleĢi
düzenlenmiĢtir.
-Muhtarlık binası olarak kullanılacak binada gerekli düzenleme çalıĢmaları
yapılmıĢtır.Eksikler giderilmiĢtir.Müdürlüğümüzün demirbaĢ ihtiyaçlarının
giderilmesine baĢlanmıĢtır.2017 yılı baĢında tüm eksiklikler giderilecektir.
-Muhtarlarımıza ilgili mahalle sakinlerinden gelen Ģikayetlerin , birimimize
iletilerek çözümünün sağlanması çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır.
-Muhtarlarımızdan
gelen
sözlü
Ģikayetler,
ilgili,mahallelerdeki
parklarla,çocuk
parkları
ile
ilgili,ilaçlama
çalıĢmaları,temizlik
çalıĢmaları,mevcut ses yayın sistemi ile ilgili her türlü sözlü Ģikayetleri,
Belediyemizde ilgili birimlere iletilerek en kısa sürede çözümü sağlanmıĢtır.
-Müdürlüğümüzün kullanacağı bina ile ilgili gerekli düzenleme çalıĢmalarına hız
verilmiĢ, eksiklilerin tamamlanmasına çalıĢılmıĢtır.
-Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden gelen müracatlara zamanında cevap verilmiĢ,
ilgili yerlere gerekli yazıĢmalar yapılmıĢtır. Kaymakamlığımıza üç ayda bir
yazılması gereken Bilgi Sistemi ile ilgili yazı yazılmıĢtır.
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-Muhtarlık
ĠĢleri
Müdürlüğü Belediyemizle Muhtarlarımız arasındaki
iĢ akıĢının daha rahat ve daha hızlı yürütülmesini sağlayacaktır.
-Babaeski‟de ikamet eden vatandaĢlarımızın sorunlarını mahalle muhtarlarına
ileterek çözümün daha çabuk sağlanması önemlidir.
-2017 yılında müdürlüğümüze 274.500,00-TL.ödenek ayrılmıĢ ve bu bütçe ile
hizmet sağlanacaktır.Müdürlüğümüz yeni bir oluĢum içinde olup zamanla
çalıĢmalarımız hızlanacak ve sorunların kısa sürede çözümü sağlanacaktır.
-Müdürlüğümüze gelen ve giden evraklar ilgili dosyalarına kayıt altına alınarak
kaldırılmıĢtır.
Belediyemiz Tarafından 2016 yılında
Trakya Kalkınma Ajansına Sunulan Projeler
BABAESKĠ BELEDĠYESĠ AÇIK HAVA SPOR KOMPLEKSĠ

Projenin Genel
Amacı

Babaeski Ġlçe Merkezi Festival alanında bulunan spor alanlarının
modernize edilip açık hava spor kompleksi haline getirilmesi,yeni
spor tesislerinin oluĢturulması ve kadın,erkek,yaĢlı,genç yediden
yetmiĢe herkese hitap edecek sportif aktivitelerin organize
edilmesi,sağlıklı bir yaĢam için sporun teĢvik edilmesi sureti ile
ilçede spor yapan kiĢi sayısının en az %30 arttırılması.

Projenin Özel
Amacı

-Festival alanında yaz,kıĢ kullanılabilecek,yağıĢlı günlerde dahi
spor yapmaya elveriĢli 3685 m2 tartan zeminden yürüyüĢ yolu
yapılması. -Festival alanında çocukların,gençlerin,yaĢlılarımızın
kullanabileceği son sistem açık hava fitness aletleri ve fiziksel
geliĢim ekipmanlar,aletleri ile donatılmıĢ 537 m2 Fiziksel aktivite
alanı kurulması. -Fiziksel aktivite,yürüyüĢ yolunun aydınlatılması,
spor uzmanının önderliğinde ,çocuklara, gençlere, yetiĢkinlere
yönelik 3 farklı spor programı oluĢturulması,sporun teĢvik
edilmesi ,kamu oyu kampanyaları ile spor yapma konusunda en az
3000 kiĢinin bilinçlendirilmesi.

Hedef Gruplar
/ MüĢteriler

Babaeski'de ikamet eden çocuklar,gençler ve yetiĢkinler.

Nihai
Yararlanıcılar

Babaeski Halkı ve Babaeski çevresinde yaĢayan ilçe,belde,köyler.

Beklenen
Sonuçlar

-Ġlçe merkezinde spor yapan kiĢi sayısı en az % 30 arttı. -3685
m2 tartan zeminden yürüyüĢ yolu yapıldı. -Ġlçe merkezinde son
sistem açık hava fitness aletleri ve fiziksel geliĢim ekipmanları ile
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donatılmıĢ 537 m2 Fiziksel aktivite alanı kuruldu.-Spor
kompleksinin aydınlatılması sağlandı,
-Çocuklara,gençlere ve yetiĢkinlere yönelik 3 farklı spor programı
oluĢturuldu ve spor yapma konusunda en az 3000 kiĢi
bilinçlendirildi.

Temel
Faaliyetler

-Mobilizasyon,proje baĢlangıç toplantısı.
-Spor tesisleri
kurulum,Ekipman alım ve hizmet alım ihale iĢlemlerinin
gerçekleĢtirilmesi. -Spor Tesisleri yapımı ve hizmete açılması. Spor Tesislerinde eğitim faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesi. Tanıtım ve YaygınlaĢtırma Faaliyetleri. -Proje KapanıĢ Toplantısı.

6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi
6-15393 sayılı Belediye kanunun 25. maddesi gereği Meclisçe oluĢturulan
Denetim Komisyonu tarafından,
6-25393 sayılı Belediye Kanunun 55.maddesi gereği belediyelerde iç ve dıĢ
denetim 5018 sayılı Kamu Mali yönetim ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır.
Mali iĢler dıĢında kalan diğer iĢlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü
açısından ĠçiĢleri Bakanlığı Mali ĠĢler açısından SayıĢtay tarafından denetlenir.
II.AMAÇ VE HEDEFLER
A-Ġdarenin Amaç ve Hedefleri
1. AMAÇ: Katılımcı Yönetim AnlayıĢını GeliĢtirmek ve Kent Hukukunu
OluĢturmak
Gerekçe:
Kamu Kurumları topluma hizmet amacıyla kurulan ve toplum kaynaklarını
kullanan kuruluĢlardır. Bu kuruluĢların karar ve uygulamalarında toplumun talep ve
Ģikâyetlerini dikkate almaları gereklidir. Belediye Kanunu‟nun 13. Maddesine göre de
“HemĢerilerin Belediye Yönetimine Katılmaya” hakları bulunmaktadır.
Günümüzde geliĢmiĢ batı ülkelerinde de “iyi yönetiĢim” ilkeleri doğrultusunda
halkın yönetime katılımı öngörülmektedir. Babaeski Belediyesinin önümüzdeki
dönemde katılımcı yönetim uygulamalarını geliĢtirmesi; sağlıklı, etkin ve verimli bir
yönetim için gereklidir. Bu doğrultuda, Sivil Toplum KuruluĢlarının karar ve
uygulamalara etkin katılımını sağlayıcı tedbirler alınmalıdır.Bu amaçla oluĢturulan
kent konseyine halkın daha fazla katılımı sağlanacak,aylık basın toplantılarına
Babaeski
halkı
davet
edilecek,Belediye
faaliyetleri
halkla
birlikte
değerlendirilecektir.Ayrıca meclis toplantılarına Babaeski halkının daha fazla
katılması sağlanacaktır.
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Kentlerimizin en önemli sorunları arasında kentlerin sahipsizliği problemi
bulunmaktadır. Kentin geleceği ile kendi geleceği arasında anlamlı bağlar kuramayan
insanlara kentlilik bilinci ve kültürü kazandırılarak kentli olmanın ayrıcalığını
bilmeleri ve yaĢamlarını buna göre sürdürmeleri için gerekli çalıĢılmaların yapılması
gereklidir.

Babaeski Belediyesi‟nin 2006 yılında almıĢ olduğu ĠSO 9001-2008 Kalite
Belgesi alma sürecinde ve hazırlanan kalite kitabında
kentlilik bilinci,halkın
memnuniyeti,halkın Ģikayetleri ve katılımcı yönetim anlayıĢının uygulanması
belirtilmiĢtir.
Hedefler:
1.1. Babaeski halkının, Babaeski ile ilgili karar ve uygulamalara katılımı için
gerekli çalıĢmaların yapılması ve etkin bir Ģekilde yürütülmesi.
1.2. Kent konseyinin etkinliğinin arttırılması.
1.3. Kamu, özel ve tüzel kurum ve kuruluĢlar arası iĢbirliği ve koordinasyonu
geliĢtirmek suretiyle tüm yerel hizmetlerin etkin sunumunu sağlamak.
1.4. Gönüllülerin belediye hizmetlerine katılımını sağlamak
1.5. Kentlilik bilincinin ve kent kültürünün yaygınlaĢtırılmasına yönelik
çalıĢmalar yapılması.
1.6. Online Halkla ĠliĢkiler Kullanıcı sayısını arttırmak.
2. AMAÇ: Kent Ekonomisinin GeliĢtirilmesine Katkıda Bulunmak
Gerekçe:
Belediye Kanununa göre; belediyeler artık kent ekonomisinin ve ticaretinin
geliĢiminden sorumlu kuruluĢlardır. BM, Dünya Bankası ve AB‟ye göre Yerel
Kalkınma; yani Kentlerin Kalkınması için, yerel aktörlerin yapabilirlik kapasitelerinin
geliĢtirilmesi üzerinde önemle durulan konulardandır. Çünkü ekonomik geliĢmesini
tamamlayamamıĢ kentlerin fiziki, kültürel, sosyal ve yerel demokrasi açısından da
sağlıklı geliĢmeleri mümkün olmamaktadır.
Babaeski Belediyesi bölge ekonomisinin geliĢmesine yardımcı olmak amacı ile
yatırımcılara yasalar çerçevesinde her zaman destek olmakta,onların önlerini
tıkamamaktadır.GiriĢimcilere yön verilmesi, mesleki eğitim ve giriĢimcilere yönelik
eğitimlerin düzenlenmesi, yatırımcıların teĢvik edilip, özendirilmesi ve ihtiyaç
duyulan vizyon projelerinin hayata geçirilmesi Babaeski‟nin ve dolaylı olarak
Türkiye‟nin, ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacaktır.Babaeski‟de sanayi çok
zayıf durumda bulunmaktadır.Ekonomik yapı küçük ölçekli iĢletmeler,Tarım ve
Hayvancılığa dayanmaktadır.1980‟lerde itibaren ülkemizin dıĢa açık bir politika
izlemesi neticesinde Trakya‟da özellikle Çorlu ve Lüleburgaz‟da ihracata yönelik bir
çok büyük tesis,organize sanayi bölgesi kurulmuĢtur.Babaeski bu geliĢmelerin
dıĢında kalmıĢtır.
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Fakat
Babaeski‟nin
Ġstanbul- Kırklareli-Edirne ulaĢım ağının kesiĢtiği
bir bölgede bulunması, ulaĢabilirlik kapasitesinin yüksek olması, ulusal ve uluslararası
tanınmıĢlığın sağlanmasına büyük bir değer katacaktır. Düzenlenen her türlü ulusal
ve uluslararası etkinlik, KardeĢ Belediye çalıĢmaları Babaeski‟nin yatırım cazibesini
arttıracaktır.

Babaeski‟de ekonomik, kültürel ve sosyal yönden geliĢmiĢliğin sağlanabilmesi
için tüm paydaĢların ortak bir Babaeski kimliği ile hareket etmelerinde önemli
faydalar bulunmaktadır. Özellikle ilçenin tanıtımı için kent markası oluĢturulması
önemli bir husus olduğu gibi, kentlilik bilincinin geliĢtirilmesine de katkı
sağlayacaktır.
Hedefler:
2.1. Kent markasının oluĢturulmasına yönelik çalıĢmaların yürütülmesi
2.2. Yerel Kalkınma ÇalıĢmalarının etkin bir Ģekilde yürütülmesi
2.3. Ulusal ve uluslararası tanınmıĢlığın arttırılmasını sağlamak
2.4. Yerel aktörlerin yapabilirlik kapasitesinin geliĢtirilmesine yönelik
eğitim çalıĢmalarının yapılması.
2.5. Vizyon projelerle yatırımları ilçeye temin etmek ve ilçedeki istihdamı
arttırmak.
3. AMAÇ : Etkin Belediye Yönetimi
Gerekçe:
Bir kurumun baĢarısındaki en büyük unsurlardan birisi, gerek kendi içinde
gerekse hedef kitlelerle ve paydaĢlarıyla sağlıklı bir iletiĢimi tesis etmesidir.ġuan
belediyemizde uygulamakta olduğumuz ĠSO 9001-2008 Kalite Yönetim sisteminde
de , Ġnsan Kaynakları Yönetimi gibi kurumsal yönetimi geliĢtirici çalıĢmalar için
kurum içi iletiĢim önem arz etmektedir.
Ġyi yönetiĢim ilkelerine uygun, paydaĢlarla birlikte yönetim anlayıĢının
geliĢmesi ve Ģeffaflık ilkesi gereği kurumun hizmet sunduğu kitle ve hizmet üretimi
ile iliĢki içinde bulunduğu kiĢi ve kurumlarla iletiĢimini güçlendirmesi gerekmektedir
Kente ve kentliye hizmet edecek olan ve bunun içinde kamu kaynaklarını
kullanacak olan belediyenin daha etkin, verimli ve kaliteli bir kurumsal yapıya
dönüĢmesi gerekmektedir. Dünyada kamu yönetimi alanında yaĢanan geliĢmelerde
bunu gerekli kılmaktadır. Adına “Yeni Kamu Yönetimi” denilen anlayıĢ özel iĢletmeler
için geliĢtirilen yönetim tekniklerinin kamu kurumlarına da uygulanmasını
öngörmektedir. Kaldı ki ülkemizde son yıllarda yapılan kamu reformu çalıĢmaları da
bunu gerektirmektedir.
Bir kurumun baĢarısındaki en önemli unsur, hiç Ģüphesiz ki o kurumun beĢeri
kaynaklarının etkin ve verimli kullanımıdır. Özellikle bilgi toplumu çağını yaĢadığımız
günümüzde insan kaynaklarının bilgi ve becerilerinin geliĢtirilmesini, yönetimine
katılımının sağlanması, ortak misyon ve vizyon doğrultusunda yönlendirilmeleri önem
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arz etmektedir. Babaeski Belediyesinin insan kaynakları açısından lisans ve
yüksek lisans mezunu nitelikli personel sayısı son yıllarda hızla artarken 103
civarında olan çalıĢanlarının içerisinde bu oran daha fazla arttırılması
gerekmektedir. Ġnsan Kaynakları Yönetimi felsefesinin bu doğrultuda çalıĢmalarını
geliĢtirerek uygulaması gereklidir.
Bilgi toplumunu yaĢadığımız günümüzde belediyelerin daha etkin ve verimli
hizmet üretmeleri için biliĢim teknolojilerinden azami derecede yararlanmaları
gerekmektedir. E-Devlet uygulamaları baĢta olmak üzere biliĢim teknolojilerinin
kullanımı için yasal düzenlemeler de söz konusudur. Babaeski Belediyesi‟nin biliĢim
teknolojilerinde geldiği seviye iyi olmakla birlikte bu alanda özellikli BiliĢim
Teknolojilerini çalıĢanların kullanması için enformasyon çalıĢmaları devam
etmektedir.E-devlet uygulamalarında son olarak elektronik belge yönetim sistemi
uygulanmaya baĢlanmıĢ olup,interaktif belediye hizmetleri altyapısı sürekli
geliĢtirilmektedir.
Belediye hizmetlerinin daha güçlü olarak sunulabilmesi için güçlü bir mali
yapının oluĢturulması gereklidir. Kaynakların verimsiz kullanımı genelde tüm kamu
kurumlarının problemleri arasında yer almaktadır. Mevcut kaynakların geliĢtirilmesi,
ilave kaynakların oluĢturulması için tahakkuk ve tahsilât artırıcı çalıĢmalar
yapılmasının yanı sıra tasarruf politikalarına da önem verilmesi gereklidir. 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre; kamu kaynaklarının etkin ve
verimli bir Ģekilde kullanılması yönetimlerin sorumluluğu altındadır.
Hedefler:
3.1. Belediye Mali Yapısının Güçlendirilmesi
3.2. Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi
3.3. Kurumsal Yönetimin ve ĠletiĢimin GeliĢtirilmesi
3.4. BiliĢim teknolojilerinin daha fazla geliĢtirilmesi ve personelin bu
konuda bilgilendirilmesi.
4. AMAÇ: Altyapı
KarĢılaması

ve

UlaĢım

Sisteminin

Modern

Kent

Ġhtiyaçlarını

Gerekçe:
Babaeski altyapısı Eski belediye baĢkanlarımızdan Gündüz ONAT zamanında
en son yenilenmiĢtir.Bu nedenle sorunlu alanların tespiti ve kentsel tasarım
çalıĢmaları kaçınılmaz bir hal almıĢtı.
Bir kentin en önemli geliĢmiĢlik göstergesi altyapıdır. Çünkü altyapısı yetersiz
olan kentlerin ekonomik, kültürel, sosyal ve yerel demokrasi açısından geliĢimi
mümkün değildir. Ayrıca elektrik, doğalgaz,haberleĢme gibi altyapı yatırımları
merkezi idarece yapıldığından bu kurumlarla koordinasyon da önemli bir
konudur.Altyapı ile ilgili yapılan araĢtırma raporlarında,SWOT analizlerde
Babaeski‟nin altyapısının uzun vadede yenilenmesi gerektiği tespit edilmiĢtir.
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Bu amaçla 2013 yılında Ġller Bankasına Yasal baĢvurular yapılmıĢ
olup,altyapının yenilenmesi çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır.Yapılan BaĢvurular kabul
edildikten sonra 2014 Mart ayından itibaren hızlı bir Ģekilde ilçemizde kanalizasyon
Ģebeke hattı ve içme suyu Ģebeke hatları,yağmur suyu kanallarının yenilenmesi,Atık
Su Arıtma Tesisi çalıĢmalarına baĢlanmıĢ olup çalıĢmalar 2015 yılında sonra
ermiĢtir.ġuanda Babaeski Trakya‟da altyapısı baĢtan aĢağı yenilenmiĢ tek ilçedir.
Altyapı, doğalgaz,elektrik çalıĢmaları nedeni ile bozulan yolların onarılması
çalıĢmaları baĢlatılmıĢ,Yüklenici firmalar
ve Babaeski Belediyesi Fen ĠĢleri
Müdürlüğü çalıĢanları ile yolları yenileme çalıĢmalarını gerçekleĢtirmiĢlerdir.
Geçen yıl çalıĢmalarına baĢlanan Doğal Gaz ile TredaĢın elektrik kablolarının yer
altından geçirilmesi çalıĢmaları esnasında bozulan yollarda gerekli çalıĢmalar bu
kapsamda yapılmaktadır.Yol Yapım çalıĢmaları 2017 yılında da devam edecektir.
Yeni su kuyularımızın ana Ģebekeye bağlantısı gerçekleĢtirilmiĢ olup ilçemizin
gelecekte su sıkıntısı çekmesinin önlenmesi sağlanmıĢtır.Altyapı ile ilgili tüm
projelerimiz Ġller Bankası Müdürlüğü tarafından gerçekleĢtirilmiĢ olup,Ġller
Bankası‟nın kontrolünde çalıĢmalar baĢarılı bir Ģekilde tamamlanmıĢtır.Ġlçemiz
Ģuanda Avrupa Standarlarında bir altyapıya sahip örnek bir kenttir.
Bir kentin geliĢimi için gerekli olan unsurların arasında ulaĢım da yer
almaktadır. Her ne kadar Babaeski ulaĢım ve trafik yoğunluğu yönünden bugün için
bir problem yaĢamamakta ise de kentin gelecek öngörüsünde tahmin edildiği gibi
özellikle yatırım bakımından Babaeskimizin Trakya‟nın merkezinde yer alması,Çorlu
ve Lüleburgaz‟da yatırım alanlarının azalması nedeni ile Babaeski‟ye gelebilecek
yatırımlar,havaalanı,hızlı tren projesi göz önüne alındığında önümüzdeki dönemde
ulaĢım ihtiyacı artacaktır. Özellikle toplu taĢımacılığın geliĢtirilmesi, alternatif
ulaĢım kaynaklarının sağlanması öncelikli konular arasında yer alacaktır.
Bunların yanı sıra baĢta görüntü kirliliği olmak üzere kent estetiğini bozucu
unsurların da giderilmesi gerekmektedir. Bu amaçla özellikle ilçe merkezinde
bulunan çarĢı alanındaki görüntü kirliliğinin giderilmesine yönelik baĢlatmıĢ
olduğumuz çalıĢmalara devam edilecektir.
Hedefler:
4.1. Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleĢmenin sağlanması için yenilenen
altyapının korunması
4.2. Araçların değil, insanların ulaĢımının esas alınmasına yönelik
çalıĢmaların yapılması
4.3. Ġlçe merkezindeki görüntü kirliliğinin önlenmesi,alternatif projelerin
üretilmesi
4.4. YapılaĢma ve sosyal donatı yönünden daha yaĢanabilir bir Babaeski için
uygun kentsel dönüĢümleri projelendirmek
4.5. Gelecekte meydana gelebilecek trafik yoğunluğuna iliĢkin gerekli
önlemlerin alınması ve alternatif ulaĢım kaynaklarının geliĢtirilmesi
4.6. Yollarımızın yenilenmesinin sürdürülmesi
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5. AMAÇ:

Sosyal

Belediyecilik

AnlayıĢının GeliĢtirilmesi

Gerekçe:
Babaeski‟de kiĢi baĢına düĢen milli gelir ülkemizin koĢulları göz önüne
alındığında kötü değildir. Fakat önümüzdeki senelerde ilçemizde meydana
gelebilecek nüfus artıĢı, geniĢ aileden çekirdek aileye geçiĢ, parçalanan aileler,
engelliler baĢta olmak üzere yaĢlılar, öğrenciler,kadınlar ve çocuklara yönelik; maddi
yardım, psikolojik rehberlik hizmeti, eğitim desteği, istihdam çalıĢmaları, Kadın ve
Çocuk Koruma Evleri, AĢevleri ve sosyal faaliyetlerin yapılması gerekmektedir.
Ġlçemizde Kadın ve Çocuk Koruma evi,aĢevi,psikolojik rehberlik hizmeti,YaĢlı
ve Engelli vatandaĢlarımız için destek Merkezi bulunmamaktadır.Bu nedenle ilk
etapta sosyal açıdan bu eksikliklerin giderilmesi planlanmaktadır.Bu amaçla 2014 yılı
içerisinde Trakya Kalkınma Ajansı destekli Yalnız Değilsiniz projesi ilçemize
kazandırılmıĢ olup,sosyal belediyecilik adına önemli bir adım atılmıĢtır.Ayrıca;
yapılan tüm bu çalıĢmalarda etkinliğin, paylaĢımın ve sürdürebilirliğin arttırılabilmesi
için, baĢta STK‟lar olmak üzere diğer kurum, kuruluĢ ve gönüllülerle iĢbirliğine
gidilmesi, sosyal hizmetlerin yapılması ve hayırseverlerin sosyal yardım
faaliyetlerine katılım oranının arttırılması gerekmektedir.
Hedefler:
5.1. Sosyal yardım konularının tespit edilerek, yardıma muhtaçların
desteklenmesi
5.2. Sosyal güçsüzlerin ve dezavantajlı kesimlerin toplum hayatına
kazandırılması ve yaĢam kalitelerinin yükseltilmesi
5.3. Sosyal, kültürel ve bilimsel amaçlı etkinlikler düzenlemek
5.4. Yardıma muhtaç vatandaĢlarımızın tespitinde mahalle muhtarları ile
ortaklaĢa hareket edilmesi
6. AMAÇ: Eğitim ve Kültürel Faaliyetlerin Arttırılması
Gerekçe:
Belediyenin görevleri arasında kültürel faaliyetlerin yapılması da yer
almaktadır. Özellikle halkımızın kültürel seviyesinin yüksek olması nedeni ile
kültürel faaliyetlerin daha fazla geliĢtirilmesi gerekmektedir.Bu kapsamda sadece
festival döneminde 3 güne sığdırılan etkinliklerin yıl içerisine yayılması ve yıl
içerisinde de tiyatro,konser,sinema v.b etkinliklerin düzenlenmesi gerekmektedir.
2016 yılı içerisinde ilçemizde Altyapı çalıĢmaları nedeni ile ne yazık ki kültürel
etkinlik sayısını hedeflediğimiz Ģekilde arttıramadık.Altyapı çalıĢmalarının bitmesi
ile birlikte Kültürel etkinlik sayımızı arttırıp,ilçemizi Trakya‟da Kültürel etkinlik
bakımında en zengin yerlerden biri haline dönüĢtüreceğiz.Çünkü Uzmanlarımız
tarafından yapılan SWOT analizlerde Babaeski‟nin eğitim ve kültür seviyesinin
yüksek olmasına rağmen bu kapsamda düzenlenen etkinlik sayısının oldukça düĢük
olduğu tespit edilmiĢtir.
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Kültürel faaliyetlerle insan odaklı kalkınma arasındaki doğrudan iliĢki,
konunun önemini daha da arttırmaktadır. Ulusal ve uluslararası kültürel etkinlikler
ve kültürel tesisleĢme hızı arttırılarak devam etmelidir.
Toplumsal kalkınmanın gerçekleĢmesinde gereken Ģartlardan birisi de nüfusun
eğitim düzeyinin yükseltilmesidir. Her ne kadar eğitim müfredatının belirlenmesi ve
eğitim kurumlarının açılması öncelikle merkezi idarenin sorumluluğunda ise de
belediyelerin bu alanlarda yapabileceği çalıĢmalar mevcuttur. Özellikle sosyal
güçsüzlere yönelik eğitim çalıĢmaları önemsenmesi gereken faaliyetlerdendir.
Babaeski Belediyesi‟nin benimsediği yerel kalkınma yaklaĢımının baĢarısı için eğitim
faaliyetleri üzerinde önemle durulmaya devam edilmelidir.Bu kapsamda Halk eğitim
müdürlüğü ile iĢbirliği içerisinde çeĢitli mesleki eğitim kursları ve dil kurslarının
açılması,belediyemiz tarafından sağlık,eğitim,kültür,tarih ve benzeri konularda
seminerler,paneller düzenlenmesi,ilçe merkezinde 2013 yılında hizmete giren Kültür
Merkezinde Kurs sayılarının arttırılması bir ihtiyaçtır.Ayrıca geçmiĢ yıllarda 5
sinema salonu ile Ġlimizin en çok sinema salonuna sahip olan yerlerin baĢında gelen
ilçemizde yaklaĢık 15 yıldır bir sinemanın olmaması çok büyük eksikliktir.En kısa
sürede bu sorunun giderilmesi için çalıĢmalar gerçekleĢtirilmelidir.
Hedefler:
6.1. Yerel ve küresel değerlerin sağlıklı entegrasyonunu sağlamıĢ, kültür –
sanat zenginliğine sahip bir kent oluĢturmak
6.2. Kültürel tesisleĢmeye ağırlık verilmesi,bu kapsamda ilçemize bir
kültür,sanat merkezi kazandırmak
6.3. Ulusal ve uluslararası kültürel etkinliklerin düzenlenmesi.
6.4. Babaeski‟nin eğitim seviyesinin ve kalitesinin yükseltilmesine yönelik
çalıĢmalara katkıda bulunmak
6.5. Çocukların ve gençlerin bedensel ve zihinsel geliĢimine katkıda
bulunmak
6.6. Ġlçe merkezine 90 koltuklu tek salonlu sinema yapılması,
6.7. Festival
etkinliklerinin
aylara
göre
yayılması
ve
etkinliği
kurumsallaĢtırmak için ilçe merkezine özel,kamu kuruluĢları ile
ortaklaĢa hareket edilmesi,
7. AMAÇ: Çevre ve Sağlık Bilincinin GeliĢtirilmesi
Gerekçe:
Kentlerin geliĢim süreci içinde su, toprak ve hava kirliliğinin minimize
edilmesi; doğa ile barıĢık sağlıklı bir kentleĢmenin tesis edilmesi için belediyenin
çevre ile ilgi yapacağı çalıĢmalar önemlidir.
Temizlik, atık toplama, geri dönüĢüm faaliyetleri, koruma ve kontrol
hizmetleri, kentin ve kentlinin en büyük sorunlarındandır. Babaeski , bu alanda
atacağı adımlar ve geliĢtireceği projeler ile günümüzde bir dünya sorunu olan “çevre
bilincini” oluĢturmak ve devamını sağlamak zorundadır.Ġlçemizde ayrıĢtırma ve geri
dönüĢüm faaliyetleri 2016 yılı içerisinde devam etmektedir.
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Belediyemizde Temizlik Hizmetleri Faaliyetleri 2012 yılından itibaren
belediyemiz tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Belirlenen saatlerde halkımızın
çöpleri toplanmakta,cüruflar taĢınmakta,Tıbbi atıklar bertaraf edilmektedir.
Çöp toplamada 2016 yılı içerisinde de konteynırlı sistemin uygulanmasına
devam edildi. Ġlçemizde yapılan araĢtırmalar sonucunda PoĢetli sistemin yanlıĢ
olduğu anlaĢıldı. Konteynırlarımız belirli aralıklar ile temizlenip yıkanmakta ve
dezenfekte edilmektedir.Ayrıca 2007 yılında kurulan Kırklareli Atık Tesisinin tam
randımanlı çalıĢması ile Yeni Mezarlık yakınında bulunan çöplüğümüz
kaldırılacak,çöplerimiz kamyonlar vasıtası ile Kırklareli‟ne taĢınıp,orada yapılan
tesislerde bertaraf edilecektir.Çöplüğümüzün kaldırılması ile çevreye vermiĢ olduğu
olumsuz kokular azalacak,metan gazı patlamalarından meydana gelebilecek
yangınlarda önlenmiĢ olacaktır.
Babaeski‟de aktif yeĢil alan ve ağaç sayısının fazlalığı, Festival alanındaki
parklar,spor,yürüyüĢ ve çocuk oyun alanları Babaeskili‟ lerin en büyük rekreasyon ve
sağlık kaynağıdır. Bu sebeple halkımızın en kolay Ģekilde ulaĢabileceği yeĢil alan ve
oyun park yapımının devamını sağlamak, kontrol etmek ve koruma bilincini
geliĢtirmek büyük öneme sahiptir.Festival alanının Modernize edilmesi ile ilgili
çalıĢmalar halen devam etmektedir.
Hedefler:
7.1. Sağlıklı bir kent için çevre bilincini geliĢtirmek
7.2. Temizlik ve geri dönüĢüm hizmetlerinin yapılması
7.3. KiĢi baĢı aktif yeĢil alanın arttırılması, fonksiyonel kullanımının temini,
geliĢtirilmesi ve korunmasını sağlamak
7.4. Halk ve personel sağlığına yönelik çalıĢmaları yapmak
B-Temel Politikalar ve Öncelikler
Altyapı yönünden Avrupa Birliği Standartlarına ulaĢmıĢ,yaĢam kalitesi
yüksek,değiĢime ve yeniliğe açık,halkın değerlerine saygılı,kentteki
insanların huzur ve sevgi içerisinde yaĢadığı, çevresel ve toplumsal
kirlenmeden etkilenmemiĢ, katılımcı yönetim anlayıĢı ile yönetilen
çağdaĢ bir Avrupa Kenti Babaeski yaratmak.
Belediyecilik hizmetlerinin en üst düzeye taĢındığı, insan odaklı
projeler uygulanarak daha verimli daha iyi hizmet sunabilmek.
Bilgi donanımlı, güler yüzlü çalıĢanlarımızla halkla daha iyi iletiĢim
kurabilmek.
Tüm belediye çalıĢanları olarak varlık sebebimiz Babaeski halkının daha
güzel, modern ve geliĢmiĢ bir kentte yaĢamasını sağlamak olduğu bilinci
ile hizmet etmek.
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ÇalıĢmalarımızın her aĢamasında adil,açık ve Ģeffaf olarak; kaynaklarını
en etkin kullanan,vatandaĢ memnuniyetini esas alan,kaliteli hizmetler
sunan,her zaman hesap verebilir ve dürüst yönetim anlayıĢından
ayrılmadan halkın katılımının sağlandığı bir yönetim anlayıĢını
gerçekleĢtirmek.
III- FAALĠYETE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER
A- Mali Bilgiler
Yıllara göre Gelir hareketleri aĢağıda gösterilmiĢtir.
1- Bütçe Uygulama Sonuçlar
2014 YILI
Bütçe
62.000.000,00 TL
Toplam Tahakkuk 26.828.093,24 TL
Tahsilat
22.328.906,79 TL
Tahsilat Oranı
% 84.00
Bütçeye Göre GerçekleĢme Oranı % 36,00

0%
10%
33%

53%

4%
Vergi Gelirleri
Teş.ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yard.
Diğer Gelirleri
Sermaye Gelirleri

Dağılımı
Vergi Gelirleri
2,277,403.77 TL
Teş. Ve Mülkiyet Gel.
7,342,121.47 TL
Alınan bağış-yrd. Ve Özel Gelir 908 ,884.65 TL
Diğer Gelirler
11,800,496.90 TL
Sermaye Gelirleri
0,00 TL
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2014 Yılı bütçe gelir gerçekleĢme oranımız iller Bankamızdan kullanılan
kanalizasyon ve içme suyu Ģebeke hattı değiĢim yatırım kredileri nedeni ile
gider bütçesine fazla ödenek konulduğundan ve gider,gelir bütçesinin denk
olması gerektiğinden %36 çıkmaktadır.

2015 YILI
Bütçe
43.000.000,00 TL
Toplam Tahakkuk 27.655.317,77 TL
Tahsilat
23.103.501,91 TL
Tahsilat Oranı
% 83.54
Bütçeye Göre GerçekleĢme Oranı % 54,00

1%
10%
31%
58%

0,01%

Vergi Gelirleri
Teş.ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yard.
Diğer Gelirleri
Sermaye Gelirleri

Dağılımı
Vergi Gelirleri
2,244,149.93 TL
Teş. Ve Mülkiyet Gel.
7,248,656.81 TL
Alınan bağış-yrd. Ve Özel Gelir 139 ,365.15 TL
Diğer Gelirler
13,316,705.02 TL
Sermaye Gelirleri
154,625.00 TL
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2015 Yılı bütçe gelir gerçekleĢme oranımız iller Bankamızdan kullanılan
kanalizasyon ve içme suyu Ģebeke hattı değiĢim yatırım kredileri nedeni ile
gider bütçesine fazla ödenek konulduğundan ve gider,gelir bütçesinin denk
olması gerektiğinden %54 çıkmaktadır.

2016 YILI
Bütçe
44.500.000,00 TL
Toplam Tahakkuk 29.108.271,02 TL
Tahsilat
23.754.477,26 TL
Tahsilat Oranı
% 81.59
Bütçeye Göre GerçekleĢme Oranı % 54,00

0,001%
9%
31%
59%

0,01%

Vergi Gelirleri
Teş.ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yard.
Diğer Gelirleri
Sermaye Gelirleri

Dağılımı
Vergi Gelirleri
2,209,996.19 TL
Teş. Ve Mülkiyet Gel.
7,443,790.71 TL
Alınan bağış-yrd. Ve Özel Gelir 200 ,559.24 TL
Diğer Gelirler
13,889,599.87 TL
Sermaye Gelirleri
10,531.25 TL
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2016 Yılı bütçe gelir gerçekleĢme oranımız iller Bankamızdan kullanılan
kanalizasyon ve içme suyu Ģebeke hattı değiĢim yatırım kredileri nedeni ile
gider bütçesine fazla ödenek konulduğundan ve gider,gelir bütçesinin denk
olması gerektiğinden %54 çıkmaktadır.
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Yıllara göre tahsilat oranı yukarıdaki gibidir.
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Yıllara göre Gider hareketleri aĢağıda gösterilmiĢtir.
2014 YILI
Bütçe
62.000.00,00 TL
2013 yılından devreden ödenek
0.00 TL
Gider
20,825,081.17 TL
Ġptal olunan ödenek
41.174.918,83 TL
2015 yılına devir eden ödenek
0.00 TL
GerçekleĢme Oranı

%34

Personel Giderleri

4%
2% 6%

Sos.Güv. Kur. Dev. Prim.
Gid.

0%

Mal ve Hiz. Al. Gid.

25%

Faiz Giderleri

59%
4%

Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri

Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması

Dağılımı
Personel Giderleri
5,206,825.13 TL
Sos.Güv. Kur. Dev. Prim Gid.
880,974.93 TL
Mal ve Hiz. Al. Gid.
12,389,291.10 TL
Faiz Giderleri
741,624.56 TL
Cari Transferler
349,439.37 TL
Sermaye Gid.
1,156.982.20 TL
Sermaye Transferleri
99,943.88 TL

Toplam

%25
%4
%59
%4
%2
%6
%0,001

20,825,081.17 TL
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2014
Yılı
bütçe
gider gerçekleĢme oranımız iller Bankamızdan
kullanılan kanalizasyon ve içme suyu Ģebeke hattı yatırım kredileri nedeni ile
gider bütçesine ödenek konulduğundan %34 çıkmaktadır.

2015 YILI
Bütçe
43.000.00,00 TL
2014 yılından devreden ödenek
0.00 TL
Gider
30,775,925.73TL
Ġptal olunan ödenek
12.224.074,27 TL
2016 yılına devir eden ödenek
0.00 TL
GerçekleĢme Oranı

%72

Personel Giderleri

0,01%
18%

30%
2%
9%

Sos.Güv. Kur. Dev. Prim.
Gid.
Mal ve Hiz. Al. Gid.
Faiz Giderleri

3%
38%

Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri

Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması

Dağılımı
Personel Giderleri
5,594,435.01 TL
Sos.Güv. Kur. Dev. Prim Gid.
923,061.45 TL
Mal ve Hiz. Al. Gid.
11,592,963.76 TL
Faiz Giderleri
2,631,703.84 TL
Cari Transferler
657,040.20 TL
Sermaye Gid.
9,286.140.91 TL
Sermaye Transferleri
90,580.56 TL

Toplam

%18
%3
%38
%9
%3
%30
%0,01

30,775,925.73 TL
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2015
Yılı
bütçe
gider gerçekleĢme oranımız iller Bankamızdan
kullanılan kanalizasyon ve içme suyu Ģebeke hattı yatırım kredileri nedeni ile
gider bütçesine ödenek konulduğundan %72 çıkmaktadır.
2016 YILI
Bütçe
44.500.00,00 TL
2014 yılından devreden ödenek
0.00 TL
Gider
30,397,089.93TL
Ġptal olunan ödenek
14.102.910,07 TL
2016 yılına devir eden ödenek
0.00 TL
GerçekleĢme Oranı

%69

Personel Giderleri

11% 2%

0,01%
0,01%
19%

Sos.Güv. Kur. Dev. Prim.
Gid.
Mal ve Hiz. Al. Gid.
Faiz Giderleri

65%
3%

Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri

Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması

Dağılımı
Personel Giderleri
5,793,002.46 TL
Sos.Güv. Kur. Dev. Prim Gid.
983,509.57 TL
Mal ve Hiz. Al. Gid.
19,610,209.74 TL
Faiz Giderleri
3,187,577.35 TL
Cari Transferler
590,955.80 TL
Sermaye Gid.
125.410.44 TL
Sermaye Transferleri
106,424.57 TL

Toplam

%19
%3
%65
%11
%2
%0,01
%0,01

30,397,089.93 TL
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2016 Yılı bütçe gider gerçekleĢme oranımız iller Bankamızdan kullanılan
kanalizasyon ve içme suyu Ģebeke hattı yatırım kredileri nedeni ile gider
bütçesine ödenek konulduğundan %69 çıkmaktadır.
Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması
Bütçe Giderlerinin Kurumsal Dağılımı

Özel Kalem
Mali Hiz.

3%
2%

7%

Kültür Md

3%

2%

Yazı İşl. Md

2%
16%

Fen İş. Md.

3%

2%3%

İtfaiye Hiz.
İmar Md.
Destek Hiz

57%

Su Hiz ve
Muhtarlık
ZabıtaHiz.
Temizlik

Yıllara itibarı ile grafiksel gider hareketleri aĢağıda gösterilmiĢtir.
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GELĠRLER:
Belediyemizin 2016 yılı Tahsilat Toplamı 23.754.477,26 TL‟dir. Bunun
12.561.388,20 TL‟si 2380 sayılı Belediyelere ve Ġl Özel Ġdarelerine Genel Bütçe
Vergi Gelirlerinden Pay verilmesi hakkındaki kanun gereğince Ġller Bankasından
gelmiĢtir. Geriye kalan 11.193.089,06 TL 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
gereğince Belediyemiz tarafından tahsil edilmiĢtir.

GĠDERLER:
Babaeski Belediye BaĢkanlığı toplam gideri 30,397,089.93 TL‟dir.

BÜTÇE HEDEFLERĠ
2016 Gelir Bütçesi
Gider Bütçesi
yapılmıĢtır.

44,500,000.00TL
44,500,000.00TL

BÜTÇE GERÇEKLEġMESĠ
GELĠR Tahakkuk
Tahsilat
Red ve Ġade

29,108,271.02 TL
23,754,477.26TL
5,126.86 TL

2017 yılına devreden alacak

5,358,920.62 TL

GĠDER
Ġptal olunan ödenek
2017 yılına devreden ödenek

30,397,089.93 TL
14,102,910.07 TL
0,00 TL

olarak

denk

bütçe
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BÜTÇE HEDEF VE GERÇEKLEġMELERĠ ĠLE MEYDANA GELEN SAPMANIN
NEDENLERĠ

15.391.728,98 TL gelir ve 14.102.910,07 TL Gider Ġller Bankasından Kullanılan
Kredilerden dolayı gider bütçesine fazla ödenek konulduğundan ve gider-gelir
bütçesinin denk olması gerektiğinden fazla gözükmekte olup,ekte tarafınıza sunulan
finansmanın ekonomik sınıflandırılmasında detaylı olarak bütçe harcamaları
belirtilmiĢtir.Toplam tahakkuk bedelinin 5.358.920,62 TL‟si tahsil edilemeyip bir
sonraki yıla devretmiĢtir.
Performans Bilgileri
Stratejik plan yapılmadığından yer verilmemiĢtir.
IV. KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
a.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Üstünlükler
Yenilikçi,değiĢime açık,halkın memnuniyetini baz alan belediyecilik
anlayıĢı.
Uluslar arası ve yerel kuruluĢlara,kurumlara Proje hazırlama ve
uygulama konusunda idari,teknik tecrübeye sahip olması.
Ġller Bankası ve diğer resmi kurumlar ile sürekli diyalog halinde
olunması,kurumlarla iliĢkilerin pozitif düzeyde tutulması.
Personelin eğitimine önem verilmesi ve güncel seminer programlarının
takip edilmesi.
ĠSO belgesine sahip , belli bir kaliteye ve standarda hizmet sunan bir
belediye olmak,ĠSO standartları çerçevesinde hata oranının en az
seviyede tutulması.
Tahsilat oranımızın yüksek olması.
Belediyemizdeki teknolojik donanım ve yazılımların yeterli olması,
Nitelikli ve kalifiye personel sayısına sahip olmak.
Ġnteraktif Belediyecilik Teknolojik Altyapıya sahip olması,
Vergi, SSK, Emekli Sandığı ve Elektrik gibi resmi kurumlara
borcumuzun olmaması.
Belediyemizin araç,ekipman yönünden yeterli düzeyde olması.
Belediye binamızın fiziki yapısı,asfalt Ģantiyemiz,belediye araç
garajımızın yeterli seviyede oluĢu.
Avrupa Standartlarında altyapıya sahip oluĢu.
Teknik personel sayısının yeterli oluĢu.
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b.
1.
2.

Zayıflıklar

Yasalarla tanımlanan gelir kaynaklarının yeterli olmaması.
Personel sayısının gittikçe azalması ve nitelikli personel alımı
konusunda sıkıntı duyulması.
3.
Sosyal ve kültürel tesislerin yetersiz oluĢu.
4.
Personel yönetiminde kariyer planlama sisteminin olmayıĢı.
5.
Belediye sınırları içerisinde otopark sıkıntısı yaĢanması,
6.
Belediye bünyesinde metal,cam,plastik ve benzeri atıkların geri
dönüĢüm,atıkların değerlendirilmesi uygulamalarının etkin olarak
yapılmaması.
7.
Ġlçe Terminalinin Ģehir içinde olması ve en kısa sürede Ģehir dıĢına
çıkarılması,
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün
etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları ve benden önceki harcama yetkilisinden
almış olduğum bilgiler dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. (03.03.2017 – BABAESKİ)

Abdullah HACI
Belediye Başkanı
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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 şekilde kullanılmasını
temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması
için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2016 yılı faaliyet Raporunun “III Faaliyete İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.(03
Mart 2017)

Bahadır AKCAN
Mali Hizmetler Müdür V.
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Bu raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm personelime şükranlarımı sunarım.
Abdullah HACI
Belediye Başkanı

