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SUNUŞ
Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım ve sizlerin Belediye Başkanınız 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 anlayışımızın temelini oluşturan katılımcılık,
şeffaflık, hesap verilebilirlik, bilgilerin doğru güvenilir ve tarafsızlığı, kamuoyunun
bilgi sahibi olması ilkeleri çerçevesinde hazırladığımız, Belediyemizin 2018 Mali
Yılına ait
çalışmalarını
ve
faaliyetlerini bilgilerinize
saygıyla
sunuyorum.

iv
Göreve geldiğimiz günden bu güne
Belediye
Meclis
Üyesi
arkadaşlarım ve emektar Belediye çalışanlarımız ile birlikte ilçemizde
Babaeski Belediye Tarihi’nin en büyük yatırımlarını gerçekleştirdik. Hiç kimsenin
cesaret edemeyeceği, aklından bile geçiremediği altyapı yatırımlarını ilçemize
kazandırdık. Altyapı yatırımları sonrası üst yapı çalışmalarımıza hızlı bir şekilde
başladık
ve
Babaeskimizin
yüzde
90’ında
yol
yapım
çalışmalarımızı
gerçekleştirdik.Kalan yüzde 10’luk kısım için İller Bankamızdan kredi tahsisini
bekliyoruz ve onaylanır onaylanmaz hızlı bir şekilde kalan kısımlarımızı da
yapacağız.Üstyapı çalışmalarımızı yaparken ilçemizde sosyal,kültürel faaliyetlerimizi
de ihmal etmedik.Faaliyet raporumuzun içinde yer alan ve ilçemizde yediden yetmişe
herkese hitap eden birçok kültürel etkinlik düzenledik.Sosyal Belediyecilik
konusunda her zaman öncü olduk.Yapmış olduğumuz tüm hizmetlerde Meclis Üyesi
arkadaşlarım ve belediye çalışanlarımızın emekleri, alınterleri vardır. 2019 Yılı ve
önümüzdeki 5 yıl ilçemiz için başta kültür merkezi ve Şehir içi Terminalimizin
yenilenmesi gibi yepyeni projelere imza atacağız. Ben 2018 yılı içerisinde birlikte
çalıştığım tüm meclis üyesi arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım. Şimdi yeni ekibimiz
ve yepyeni projelerimizle birlikte halkımızın huzuruna çıkmaktayız. Önümüzdeki
5 sene içerisinde 5 dev proje ile Babaeskimizi Trakyamızın örnek bir kenti haline
dönüştüreceğiz. 5 dev projemizden ilki “Bisiklet kenti Babaeski” projemiz ile
ilçemizi bisiklet yolları ile donatacağız ve sağlıklı yaşam için bisiklet kullanımını
teşvik edeceğiz. Ulaşım için gerekli araçlar, hayatımızda olmak zorundalar ancak
doğaya zarar vermeden çalışacak, kullanılacak araç teknolojileri üzerinde durmak ve
insanların bu araçlara araçlarına yönlendirilmeleri çevre kirliliğine azda olsa bir
çözüm alternatifi olmaktadır. Bu konuda özellikle belediyelere büyük görevler
düşmektedir. Belediyeler tarafından şehir içi ulaşımında bisiklet kullanımını artırıcı
teşvikler ile insanların bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Yapılacak bisiklet yolları da
insanlarımızı bisiklet kullanımına yönlendirecektir.
İkinci projemiz, Güneş enerjisi ile kendi elektriğimi kendim üretiyorum
projemiz ile hem yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapacağız hem de
belediyemize elektrik giderlerinden tasarruf edip yeni gelir kaynakları yaratacağız.
Projemizde Güneş enerji panellerinin kullanılması sureti ile Babaeski Belediyesi
İçme Suyu Deposu ve Su Kuyularında elektrik faturalarının en az % 40 azaltılması
amacı ile özellikle birçok belediyenin ve kurumların gelirlerini arttırma konusunda
sıkıntı yaşadığı bir dönemde Belediyemizde gider kalemi olarak en çok dikkat çeken
İçme Suyu Deposu ve Su Kuyularının bulunduğu tesislerde kurulacak olan güneş
enerji santrali ile elektrik üretiminin gerçekleştirilmesi, üretilecek elektrik ile
belediyeye gelen elektrik faturalarının azaltılması, gelecekte bu sistemin daha da
geliştirilerek içme suyu deposundaki elektrik faturalarının tamamımın güneş
enerjisinden üretilecek elektrik ile karşılanması ve su deposuna ödenen yüksek
elektrik faturalarının ilçe merkezinde sosyal, kültürel alanlarda kullanılması,
belediyenin ekonomik yönden tasarruf sağlaması amaçlanmaktadır.
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Üçüncü
Projemiz,
Babaeski Belediyesi çok amaçlı kültür kompleksi
projemiz ile Babaeskimizi Trakyanın kültür başkenti haline getireceğiz.
Toplumumuzun en büyük ihtiyacı olarak gördüğümüz ve Sosyal Demokrat
Belediyeciliğin bizlere yüklediği tarihsel sorumluluk gereği, toplumsal yaşamın
gerektirdiği etkileşimlere ortam sağlamak, her biri kendi başına bir özellik taşıyan
kültürel faaliyetleri bir bütünlük içerisinde bir araya getirmeyi sağlayacağız.
Dördüncü Projemiz Babaeski Belediyesi yeni şehir terminali projemiz ile
mevcut terminalimizi şehir dışına taşıyıp ilçemize yepyeni, modern bir şehir
terminali kazandıracağız. Trakya’da Avrupa Kenti Babaeski hedefi doğrultusunda
yolcuların
ve
işletmelerin
kolaylıkla
kullanabileceği,
yazıhaneleriyle,
ticarethaneleriyle, kafeteryalarıyla, otobüsler için geniş peronları ve otoparklarıyla,
bölgemizin ulaşım merkezi haline gelecek ve her sene yolcu kapasitesini arttıracak,
7/24 canlı olacak, toplu ulaşımın sağlıklı yapılabileceği ve şehir içi trafiği
rahatlatacak, şehirlerarası ulaşım araçlarının intikalini kolaylaştıracak şehirlerarası
modern bir Terminalini ilçemizde hizmete açacağız.
Ve son projemiz Açık hava spor kompleksi projemiz ile çocuklarımızın,
gençlerimizin, tüm Babaeski halkımızın 7/24 spor yapabileceği modern bir tesisi
ilçemize kazandıracağız. Babaeskimiz için yapacak daha çok işimiz, projemiz var.
Bizlere her zaman destek olan, Herşeyin en güzeline, en iyisine layık Babaeski
Halkım için yılmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceğiz.
Çalışmalarımda bana yardımcı olan yenilikçi, çağdaş, yaratıcı fikirleri ile ışık
tutan ilgisini ve desteğini esirgemeyen siz Belediye Meclisinin değerli üyelerine,
Belediye Encümenine, Avrupa Kenti Babaeski için yürekten çalışan Belediye
Personeline, bizlere şevk ve güç veren, her şeyin en güzeline, en iyisine layık
Babaeski Halkına sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Avrupa Kenti
Babaeski’yi yaratmak adına bundan sonraki yıllarda çalışmaların başarı ile devam
edeceğine sonsuz inancımla hepinize sevgiler, saygılar.

Av.Abdullah HACI
Belediye Başkanı
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BABAESKİ’NİN TARİHİ
Eldeki verilere göre Babaeski’nin tarihi oluşumu, Trak’lara kadar dayanmakta;
Romalıların ve Bizanslıların yönetiminde kaldığı bilinmektedir. Bizanslılar zamanında
adı Bulgaraphygon olan Babaeski bu dönemde karışıklıklar ve ayaklanmalara sahne
olmuş; 1047 yılında Leon Tornikios’un liderliğindeki başkaldırıcıların eline geçmişse
de İmparator Constantin 9. Monommakhos tarafından geri alınmıştır. Babaeski
özellikle Roma İmparatorluğu ve Bizans döneminde iç ve dış karışıklıklara sahne
olmuştur. 7.-13. Yüz yıllarda Bizans İmparatorluğunun 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 çalışkanlığı ve ivecenliği
nedeniyle Baba-i Atik olmuştur. Babaeski adını alması ise Fatih Sultan Mehmet’e
dayandırılmaktadır. Bugüne kadar gelen bilgilere göre; Fatih Sultan Mehmet
İstanbul’un fethi için Edirne’den yola çıkıp beldeye geldiğinde Eski Cami’nin önünde
gördüğü yaşlı bir tamirciye beldenin ne zaman kurulduğunu sorar. Aldığı yanıt
“Eskidir…eski” olur. Padişah yaşlı adamın kendi yaşını sorduğunda da aynı yanıtı alır
ve “Baba… eski ”der. Bu tanımlamadan sonrada beldenin adı Babaeski olarak anılır ve
Cumhuriyet döneminde de resmiyet kazanmıştır.
Babaeski Balkan Savaşları (1912) sırasında Bulgarların, 1919 yılında ise Yunanlılar’ın
yönetimine girmiştir. Gerek Bizanslılardan Trakya’nın alınması gerekse Ulusal
Kurtuluş Savaşı evrelerinde Türk Askeri Kuvvetlerinin toplanma ve savaşım
merkezlerinden olan belde, Kurtuluş Savaşında Trakya Paşaeli Müdaüfaa-i Hukuk
Cemiyeti kurucularından Yolageldili Kasım ve Çolak Sabri çetelerinin
kahramanlıklarına sahne olmuş adını tarihe geçirmiştir.
Oluşumunda çok sayıda topluluk ve ulusun işgaline maruz kalan, isyan, baskın ve
acılar yaşayan Babaeski en son Yunan İşgalinden 9 Kasım 1922 tarihinde kurtulmuş
olup, Özgürlük ve demokrasi savaşımı ile birlikte Atatürk’ün öngördüğü “Çağdaşlık”
hedefini ilke edinerek bugüne gelmiştir.
Babaeski 1924 yılında ilçe oldu. 1955 yılında kurulan BüyükMandıra, 1964 yılında
kurulan Alpulu, 1968 yılında kurulan Karahalil Belediyesi ve belediyelerinin bulunduğu
3 kasaba ile 33 köyümüz vardır. İlçe merkezimiz 10 (Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk
Mahallesi, Gazi Kemal Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa
Mahallesi, Hacı Hasan Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Dindoğru Mahallesi, Kurtuluş
Mahallesi, Karamesutlu Mahallesi) Mahalleden ibarettir.
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I-GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
Misyonumuz…
Belediyemizin kaynaklarının optimum bir şekilde kullanılarak, ilçemizin yaşam
standartlarını yükseltecek, çağdaş, modern, yenilikçi belediye hizmetlerinin
maksimum kalitede ve en hızlı bir şekilde halkımıza sunulması.
Vizyonumuz…
Altyapı, Üstyapı, Ekonomi, Sosyal, Kültürel ve Yaşanılabilir 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 düzenlenmiştir.
2- Yetkileri
Belediyenin yetki ve imtiyazları,
15. maddesinde düzenlenmiştir.

5393

Sayılı

Belediye

Kanunu’nun

Görev ve Sorumlulukları:
Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı, coğrafî ve kent bilgi
sistemleri, çevre ve çevre sağlığı temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım,
kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park
ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal
hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin
geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu
50. 000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı 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 taşıyan mekânların ve
işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir,
korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.
Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli
desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı
müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi
kararıyla ödül verebilir.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve
hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle
sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun
yöntemler uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri
götürülebilir.
Yetki ve İmtiyazları
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak,
belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen
izin veya ruhsatı vermek,
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve
katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi. resim ve harç
dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve
hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak,
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu
sağlamak, atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak, bunlar için gerekli
tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek, kaynak sularını işletmek veya
işlettirmek,
f) Toplu taşıma yapmak, bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel,
raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak kurdurmak, işletmek ve
işlettirmek,
g) Katı atıkların toplanması taşınması ayrıştırılması geri kazanımı ortadan
kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak,
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla
belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak,
satmak, kiralamak veya kiraya vermek trampa etmek tahsis etmek bunlar
üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek,
i) Borç almak bağış kabul etmek,
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mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya
bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek,
k) Vergi,
resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların
anlaşmayla tasfiyesine karar vermek,
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini
ruhsatlandırmak ve denetlemek,
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması
amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış
yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki
gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına cezası ödenmeyerek
otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek,
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek,
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi
olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz
döküm alanlarını, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını, inşaat
malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek,
bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri
almak,
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu
taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve
güzergâhlarını belirlemek, durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve
benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek
veya kiraya vermek,
kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin
gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
(l) Bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların
ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki
yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü
ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz
yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak
şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını
kiraya verme veya 67.ci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine
getirebilir.
İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları
içinde il belediyeleri ile nüfusu 10. 000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla,
turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal
su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz
almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir,
bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir, sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve
turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir
bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
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belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve
düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları
hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı
bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil
edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.
C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
Belediyemizin fiziki kaynakları, ilçe merkezinde Başkanlık, Mali Hizmetler
Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri
Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,
İlan 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 İtfaiye, Fatih Caddesinde Asfalt
Şantiyesi, Atatürk Mahallesinde Sera, Festival Alanı, Düğün Salonu, Halı Saha,
Bayanlara Yönelik Kapalı Fitness Salonu, İl Özel İdare tarafından 25 yıllığına
belediyemize tahsis edilen ve 2013 yılı sonunda halkımıza hizmet vermeye başlayan
kültür merkezi, yine belediyemize İl Özel İdare tarafından tahsis edilen eski İl
Özel İdare Binası, Parklar, Büfeler, Basket ve Voleybol Sahası, Tenis Kortu, Çocuk
Bahçeleri, Fitness Dış Mekan Spor Alanı, Fatih Caddesi ve Kırklareli Caddesi olmak
üzere 2 adet Mezarlık, Çöplük, 8 adet Depo, İlçemizde yeni yapılan Atık Su Arıtma
Tesisi, ilçemizin çeşitli yerlerinde 5 adet park ve çocuk bahçeleri, yine ilçemizin
çeşitli yerlerinde 9 adet sondaj kuyusu, Dindoğru Mahallesi Fatih Caddesinde
100 m3 lük ayaklı (25m.) depo, 3000 m3 lük gömme deposu, 1 adet 100 m3 lük
gömme havalandırma deposu, 2 adet terfi merkezi, 5000 m3’lük su deposu (Bucak
burun mevkii), 5 adet su kuyusu, Hamidiye Mahallesi Lise Sokakta Yurt olarak
kullanılan bina, terminal binası, yeni kapalı pazar yeri, 62 adet araç ve iş
makinelerinden oluşmaktadır. Bkz. Ek-1-

-5-

-6-

2- Örgüt Yapısı

Belediyemiz İçişleri Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kuruluştur. Son yapılan
nüfus sayım sonuçlarına göre 29.569 nüfusa ve 9.080 hektar imar alanına hizmet
sunmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanununa göre yönetilmektedir. Belediyemizin
15 Meclis Üyesi, 5 Encümen Üyesi, Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları
ve ana hizmet (Özel Kalem, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İmar
ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,
Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Destek
Hizmetleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri birimlerinden oluşmaktadır.(Bkz. Şekil-1)

-7-

BABAESKİLİLER
Belediye Meclisi

Muhtarlık
İş.md.

Özel
Kalem H.

Belediye Bşk.Yrdl

Mali Hiz.
Müd.

İmar ve
Şeh.Müd.

Belediye Başkanı

Yazı İşl.
Müd

Fen İşl.
Müd.

Belediye Encümeni

İtfaiye
Müd.

Gelir
Şefliği

Hizmet Masası

Gider
Şefliği

Evlendirme
Memurluğu

Park ve
Bahçe İşl.

İlan
Memurluğu

Su
Hizmetleri

Zabıta
Müd.

Kültür ve
Sos.İş.Md
Eğ. Müd.

Garaj

Bilgi Edinme
Bürosu

İnsan Kayn. ve
Eğitin Şef.

Şekil-1- Babaeski Belediyesi Teşkilat Şeması

Hal.

Destek
Hiz Müd.

Temizlik
Müd.
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3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Belediyemiz bünyesinde belediye ana sistemini oluşturan; biri database, biri
client olmak üzere 2 adet sunucunun üzerine kurulu Beyaz Belediye otomasyonu,
1 adet Netcad Sunucu, 1 adet Arşiv 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 çıkışının 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
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tanıtımı ve halkla iletişimi sağlayan, duyuru ve haberlerin yanı sıra belediye
yapısı ve işleyişi hakkında bilgi veren www.babaeski-bld.gov.tr adı altında bir web
sitesi bulunmaktadır. Bu duyurular arasında vefat eden vatandaşlarımızın ilanları da
yer almaktadır. Ayrıca web sitemiz içerisinde site üzerinden E-Belediye Bilgi
Sistemi hizmete açılmış olup, bu sistem daha da geliştirilerek vatandaşlarımızın
şifre almak koşuluyla borç, tahakkuk ve tahsilat sorgulama, ödeme, mükellef
bilgilerine erişim, 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 sunulmuştur. 2013 yılında buna ilaveten Coğrafi Kent Bilgi Sistemi,
Online Halkla İlişkiler, Online Tahsilat, E-İmar Durumu, 360 derece sanal tur,
ilçemizin uydu görüntüleri sisteme entegre edilmiş olup halkımızın kullanımına
açılmıştır. İnteraktif Belediye uygulamaları kullanımının vatandaşlar tarafından
artması için 2018 yılında uygulamaların geliştirilmesi ve tanıtılması faaliyetlerine
devam edilmiştir. e-belediye portalı üzerinden ödeme işlemlerinde şifre alma
konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için ayrıca şifresiz ödeme, borç
sorgulama hizmeti de vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur.
Posta Güvercini adlı kısa mesaj programı aracılığı ile duyuru ve dini ve resmi
gün kutlamaları,
isteyen ve numaralarını belediyemize bildiren vatandaşlara
otomatik olarak yollanmaktadır.
Kurumlar, değerli bilgi kaynağı oluşturan evraklarını, ileride tekrar
kullanabilmek amacıyla çeşitli biçimlerde saklamaya gereksinim duymaktadırlar.
Yasal ve hukuki zorunluluklardan ötürü de bu şekilde 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
arşivleme işlemlerinin yapılması için Belediyemiz Su İşleri Müdürlüğü ve Mali
Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Moreum arşivleme yazılım programı kullanılmaya
başlanmıştır. Belgeler, kuruluşların faaliyetlerinin doğal ürünleridir. Moreum
Arşivleme programı Kurumlarda belgelerin üretimi, planlaması, organizasyonu ve
kontrolü için geliştirilen, belge yönetimi sistemi olarak adlandırılan bir yazılım
programıdır. 2018 yılı içerisinde de dijital arşivleme çalışmalarına devam edilmiştir.
Dijital arşiv için 2 adet tarayıcı ve 1 adet sunucu ile profesyonel bir şekilde evrak
taramaları gerçekleştirilmektedir.
Belediyemizde Belge Yönetimi Sistemi ile belge oluşturma, belgelerin
organizasyonu, korunması, kullanımı, erişimi ve düzenlenmesinde ekonomi ve
verimlilik sağlanacak, evrak akışı kolaylaşacak, kırtasiyecilik azalacaktır. Gelecekte
tüm birimlerimizde dijital arşivleme programının kullanılması için teknik
elemanlarımız tarafından halen çalışmalar yürütülmektedir.
Belediyemiz bünyesinde belediye hizmetlerinin kesintisiz olarak 7 gün 24
saat sürdürülmesi ve hizmetlerin vatandaşlarımıza interaktif olarak sunulması için
ilçemize hizmet veren teknolojik altyapımızın daha da gelişmesi, Afet Bilgi Sistemi,
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Mezarlık
Bilgi
Sistemi
gibi
ek teknolojilerin
sistemimize
kazandırılması, İnteraktif Belediye Hizmetleri kullanıcı sayılarının gün ve gün daha
da artması, belediye hizmetlerinde bu teknolojik altyapı ile hizmetlerin daha hızlı,
daha kolay bir şekilde vatandaşlarımıza sunulması için çalışmalar devam etmektedir.
Ayrıca 2016 yılında EBYS elektronik belge yönetimi, E-İmza sistemine geçilmiş olup,
müdürlüklerimiz tarafından E-İmza sistemi belediyemizde kullanılmaya başlanmıştır
ve 2018 yılında da E-İmza sistemi uygulanmaya devam edilmiştir.
2010 yılında Belediyemiz bünyesinde kullanılmaya başlanan ve 2017 yılında
güncellemeleri yapılıp teknik elamanlarımız tarafından kullanılmaya devam eden bir
diğer teknolojik yazılım programı AMP Hakediş ve yaklaşık maliyet programıdır.
AMP yazılım programı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata uygun
“Yaklaşık Maliyet” ve “Hakediş” 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 sözleşme 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 aşağı da Şekil-2-‘de gösterilmiştir.
Belediyemize ait bilgisayar, yazıcı ve diğer donanımlar
Projeksiyon
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1

Kamera Sis.

10

Sonicwall TZ190

1

Güç Kaynağı

3

Modem

4

Mürekkepli Yazıcı

4

Lazer Yazıcı
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5
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5
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0
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4- İnsan Kaynakları

22.02.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik
gereğince belediyemize 128 memur, 64 işçi kadrosu verilmiştir.

2018 Yılı İçerisinde Babaeski Belediyesi’nde Çalışan Personel Sayısı

Memur

V.Memur

Söz.Per

D.İşçi

G.İşçi

Toplam

Özel kalem

2

-

1

1

-

4

Fen İşleri Müdürlüğü

10

-

5

15

-

30

Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü

2

-

2

-

-

4

Yazı İşleri Müdürlüğü

2

-

2

3

-

7

Destek Hizmetleri
Müdürlüğü

3

-

1

-

-

4

Temizlik Müdürlüğü

-

-

1

-

-

1

Zabıta Müdürlüğü

6

-

-

2

-

8

Mali Hiz. Müdürlüğü

7

-

2

1

-

10

İmar
Md.

4

-

4

2

-

10

İtfaiye Müdürlüğü

7

-

-

10

-

17

Muhtarlık Müdürlüğü

1

-

-

1

-

2

TOPLAM

44

-

18

35

0

97

Müdürlük

ve

Şehircilik

12

1-Ünvan ve görevlerine göre dağılımı:
Belediyemizde toplam 130 adet kadro mevcut olup bunun 44 adet Memur,
18 adet kadro karşılığı sözleşmeli personel olmak üzere kadro ünvanına göre
62 memur çalışanımız bulunmaktadır. Dağılımı Ek-2-‘dedir.
2- Memur personelin cinsiyet dağılımı:

Kadın
26%
Erkek
Kadın
Erkek
74%

|

Kadın | Erkek |
-------------------------16
|
46

13
3- Memur personelin eğitim durumlarına göre dağılımı:
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4- Sözleşmeli Çalıştırılan Personel Dağılımı:
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5- Sözleşmeli Çalıştırılan Personelin Eğitim Durumları:
16
9
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6
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4
3
2
1
0

2
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Ön Lisans
Eğitim Durumu

Eğitim Durumu
Kişi

Lisans
16

Ön Lisans
2

6- 2018 Yılında Görevden Ayrılanlar ve Ayrılma Nedenleri (naklen, istifa,
emekli, ölüm):
1 adet Zabıta Memuru, 1 adet Tahsildar Memur, 1 adet İtfaiye Memuru olmak
üzere toplam 3 adet personel nakil oldu.
2018 Yılında Babaeski Belediyesinde Çalışan İşçi Personel Durumu
1-İşçi personelin ünvan ve görev dağılımı:
Belediyemizde toplam 64 adet sürekli işçi kadrosu olup bunun 35’u dolu, 29’u
boştur. Bkz. Ek-3-

15

2-İşçi personelin cinsiyet dağılımı:
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3-İşçi personelin eğitim durumuna göre dağılımı:
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4-2018 Yılında Görevden Ayrılanlar ve Ayrılma Nedenleri (İstifa, Emeklilik,
Ölüm, vs):
2018 Yılında Belediyemiz İşçi Personelden herhangi bir nedenden dolayı görevden
ayrılan olmamıştır.

Babaeski Belediyesinde Çalışan Memur- İşçi Personelin Yıllara Göre Dağılımı
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5- Sunulan Hizmetler
a) Kültürel ve Sosyal Hizmetler
2018 yılı da 2017 yılı gibi belediyemiz açısında üstyapı faaliyetlerinin ağırlıklı
olduğu bir yıl oldu. Bütçe olarak üst yapı, yol yapım çalışmalarına daha fazla yer
verilmiştir. Fakat 2017 yılına göre kültürel, sosyal, sportif, eğitsel faaliyetlerde
artış yaşanmış olup, kültürel etkinliklere vatandaşlarımızın katılımı sağlanmıştır.

İlçemizin Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nu Büyük Bir Coşku İle Kutladık
9 Kasım 2018 tarihinde İlçemizin Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun
96. yıldönümü düzenlenen törenlerle ve gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ile ilçemize
yakışır bir şekilde kutladık.

18

19
Engelsiz Yaşam Etkinlikleri Devam Ediyor
Belediyemiz tarafından 2018 yılı içerisinde de Halk Eğitim Merkezimizle
ortaklaşa engelli vatandaşlarımıza, çocuklarımıza yönelik spor kursları, özel
etkilikler, geziler organize ettik. Yılbaşı öncesi engelli gençlerimizle bir araya
gelip onlarla yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadık. Ramazan ayında ilçemizde ikamet
eden engelli çocuklarımız, vatandaşlarımız ve aileleri ile birlikte iftarda buluştuk.
Engelli gençlerimizi, çocuklarımızı özel otobüsümüz ile evlerinden alıp ilçemizde
onlara yönelik düzenlediğimiz tüm etkinliklere ücretsiz taşımaktayız.

20

21
Engelli Çocuklarımız ve ailelerine yönelik Gezi Düzenledik
Babaeski’de hayatı paylaşmak, yaşamak için engel yok felsefemiz ile Engelli
çocuklarımıza, gençlerimize her zaman sahip çıkmaktayız ve sahip çıkmaya da devam
edeceğiz.

22

Engelli Zabıta
Engelliler Haftasında Engelli 2 gencimizin Zabıta Olma isteği yerine
getirilerek kendileri ile birlikte Esnaf Denetimlerine çıkıldı.

23

Kültür Merkezimizde Etkinliklerimiz Devam Ediyor
Belediyemiz tarafından 2013 Ağustos ayında hizmete açılan Atatürk Kültür
Merkezinde 2018 yılında da yabancı bale kursları başta olmak üzere çeşitli kültürel
etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Kültür Merkezimiz ile gelecek
nesillere kendi öz kültürümüzü en güzel şekilde aktaracağız ve onların sosyal,
kültürel yönden gelişmelerine katkı sağlayacağız. Kültür Merkezimizi Trakya’nın en
organize, en kurumsal Kültür Merkezlerinden biri olması yönünde hızlı bir şekilde
ilerlemekteyiz.

24

25

Çalışanlarımıza Yönelik İş Güvenliği Eğitim Semineri Düzenledik
Çalışan işçilerimizin çalışmış oldukları departmanlarda iş güvenliği kurallarına
uymaları için onlara yönelik İş Güvenliği Eğitim semineri organize ettik.

26
Diyetisyen Eğitim Semineri
Belediye Başkanlığı Olarak Kadınlarımıza Yönelik Obeziteyle mücadele
kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

27

Babaeski Tarım Festivalimizi Büyük Bir Coşkuyla Gerçekleştirdik
Trakya’nın en eski, en köklü festivallerinden biri olan ve ilçemizin ekonomisine
büyük katkı sağlayan, ilçe tarımının gelişmesini teşvik eden, çiftçilerimize sahip
çıkan festivalimizin 46. yılını spordan, sanata birçok etkinlikle 09-10-11 Ağustos
2018 tarihlerinde gerçekleştirdik.

28

29

30

31

32

15

Temmuz

Demokrasi

Zaferi

ve

33

Şehitlerimizi Anma Günü Etkinliği

İlçe Kaymakamlığımız, ilçemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ile işbirliği
içerisinde, halkımızın katılımı ile 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerimizi
Anma günü etkinliklerini ilçemizde gerçekleştirdik.

34

35

36

37

Geleneklerimize Sahip Çıkıyoruz
Kandil geceleri ve diğer manevi günlerde birlik ve beraberliğimiz,
paylaşımcılık, yardımlaşma duygularımız Ülke olarak en üst seviyelerde
bulunmaktadır. Babaeski Belediye Başkanlığı olarak da biz gerçekleştirdiğimiz
ücretsiz aşure, lokma dağıtım ve Selimiye Camii Gezisi etkinliklerimiz ile halkımızın
her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz.

38

39

İlçemizde Kutlu Doğum Haftası Dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

40

Camilerimizin Temizliğini Her Yıl Yapmaktayız
Vatandaşlarımızın ortak ibadet yeri olan camilerimizin peyzaj ve temizlik
çalışmalarına sadece Ramazan Ayları öncesi değil her zaman önem vermekteyiz. Bu
kapsamda Belediyemiz sınırları içinde bulunan 6 adet caminin temizlik ve bakım
çalışmalarını gerçekleştirdik.

41
Sosyal Faaliyetlerimiz Devam Etmektedir
Sosyal Belediyecilik belediyeciliğin olmazsa olmazıdır. Bu hizmetleri yerine
getiremeyen kurumlar asla başarılı olamazlar. 2018 yılında Ücretsiz Kuaför hizmeti,
iftar yemeği etkinliklerimiz ile ilçemizde sosyal etkinlikler gerçekleştirdik.
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri kapsamında Adil Onat Caddesinde
kadınlarımıza yönelik eğlence düzenledik.
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Halk Konserleri
9 Kasım İlçemizin Düşman İşgalinden Kurtuluş yıl dönümüzde Fener
Alayından Sonar Rubato Konseri Düzenlenmiştir.

44

45

Diğer Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetlerimiz

a) İlçemizde vefat eden vatandaşlarımızın cenaze defin işlemlerini
ücretsiz olarak gerçekleştirmekteyiz.
b) Ulusal ve Milli bayramlarımızın ilçemizde başarılı bir şekilde organize
edilmesini sağladık.
c) İlçemizde Emniyet Müdürlüğümüz ile işbirliği içerisinde başlatılan
kameralı denetim sisteminin geliştirilmesine destek olduk.
d) İlçemizin güzide takımı Babaeskispor’a her zaman destek olmaktayız.
e) İlçemizdeki Okullarımıza, Kamu Kurum ve Kuruluşlarımıza Ulusal ve
Uluslararası Projelerde Teknik Destek vermekteyiz.
f) İlçemizde vefat eden vatandaşlarımızın cenaze evlerine ücretsiz
olarak yemek hizmeti vermekteyiz.
g) İlçemiz mezarlıklarına her Cuma ücretsiz olarak otobüs servisi hizmeti
gerçekleştirmekteyiz.
h) Belediyemizde yeni hizmete giren Engelli Asansörlü otobüsümüz ile
Engelli vatandaşlarımıza, yaşlılarımıza ücretsiz olarak hizmet
vermekteyiz.
i) İlçemizdeki karate, teakwando ve benzeri amatör spor branşlarına her
zaman destek olmaktayız.
j) İlçemizde başarılı olan ve ilçemizin
sporcularımıza destek olmaktayız.

tanıtımına

katkı

sağlayan

k) İlçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarımız ile işbirliği içerisinde
çalışmakta onların sorunlarına, ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri
gerçekleştirmekteyiz.
l) İlçemizdeki tüm okullarımızın hizmet binalarının eksiklerini
gidermekte, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile işbirliği içerisinde
çalışmaktayız.
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m) 19 Eylül Gaziler Günü ve 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinliklerini
ilçemizde gerçekleştirdik.
n) İlçe Gençlik Spor Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen Amatör
Spor Haftası etkinliklerine destek olduk.

İlçemizde Muhtarlar Günü Haftası
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kutlandı.

48

İlçemizde Resmi Bayramlarımız olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı Coşku ile kutlandı.

İlçemizde Vatanı için canını feda
Gününü kutladık.
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etmeye

razı

Gazilerimizin

Gaziler

Her yıl olduğu gibi Bu Yılda
İlçemizde büyük bir coşku ile kutlandı.
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Baharın

gelişi

yani

MART

9’u
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Eczaneciler Günü münasebeti ile
İlçemizde halkımıza hizmet veren
değerli Eczacılarımızın Eczacılar gününü kutladık.

52
Gelecek Nesillere daha yeşil bir Babaeski bırakabilmek için Çevkor Çevre
Koruma Derneği ile ortaklaşa yaptığımız çalışma sonucunda İlçemizin Çeşitli
yerlerine ağaç fidanları diktik.

53
Polis Haftası münasebetiyle Vatanımızın ve Milletimizin Güvenliğini
sağlayan İlçemizde görev yapan Polis Teşkilatının Polis Haftasını Kutladık.
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b)Teknik Hizmetler
Fen İşleri Müdürlüğü



2018 yılı içerisinde müdürlüğümüzün yapacağı çalışmalar kapsamında mevcut
kaldırım çalışmalarında kullanılmak üzere 400 adet küre park mantarı alınmış,
gerekli düzenleme çalışmaları yapılmıştır.



İlçemiz Kırklareli Caddesi ve Gazi Osman Paşa İlköğretim Okulunun önüne
trafik sinyalizasyon sistemi kurulumu gerçekleştirilmiştir.



İlçemiz Fatih Caddesi üzerindeki Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve Gazi
Osman Paşa İlköğretim Okullarının yaya geçitlerine konulmak üzere 2 adet
kız ve 2 adet erkek çocuğu heykeli alımı ve montajı yapılmıştır.



İlçemiz Festival Alanına 9 adet, İstasyon Caddesi 3 No lu Sağlık Ocağı
yanındaki çocuk parkına 1, Fatih İlköğretim Okulu bahçesine konulmak üzere
3 adet kamelya alımı ve montajı yapılarak hizmete sunulmuştur.



İlçemiz Kırklareli Caddesi 625 No lu Sokaktaki yeşil alana konulmak üzere
1 adet kaydırak alımı ve montajı yapılmıştır.



İlçemizde trafik akışının sağlanması için, gerekli görülen yerlere trafik
levhaları konulmuştur. Yaya geçitleri çizgi boyaları yenilenmiştir.



Festival alanındaki etkinlerde kullanılmak üzere platform yapımı ve kapı
yapımı gerçekleştirilmiştir.



Festival alanına halkımızın kullanımı için açık spor aletleri alınmış, montajı
yapılarak kullanıma sunulmuştur.



Belediyemiz Atık Su Arıtma Tesisi, Belediyemiz garaj atölyemize ve asfalt
şantiyemize güvenlik kamera sistemi kurulumu yapılmıştır.



İlçemiz hal dükkanları üzerindeki mevcut yolda zemin tadilatı çalışmaları
yapılmıştır.



İçme suyu kuyularının bakım, onarım ve arızaları giderilmiştir.



İçme suyu arızaları vb. nedenlerle yollarımızda oluşan arızaların bakım onarım
çalışmaları yapılmıştır.
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Ham yollarda tesviye çalışmaları



İlçemizde içme suyu amaçlı 2 adet sondaj kuyusu açılmıştır.



Belediyemiz hizmet binamızın asansörü engellilere uygun hale getirilerek
hizmete sunulmuştur.



İlçemiz kanalizasyon hatlarında ve yağmur suyu hatlarında kullanılmak
malzeme alımı yapılmıştır. Kanalizasyon ağı sisteminde kullanılmıştır.



İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 535 No lu Sokak 165 m, 525 No lu Sokak 210
m, 521 No lu Sokak 65m, 539-538 arası yeşil bant 135 m, Hamidiye Mahallesi
577 No lu Sokak 105 m, 584 No lu Sokak 70 m, Dindoğru Mahallesi İrfan
Altınel Cad. 30m, 402 No lu Sokak 65m, Gazi Kemal Mahallesi M. Aksoy Cad.
120 m, 124 No lu Sokak 95 m, Atatürk Mahallesi 105 No lu Sokak 210 m,
Kurtuluş Mahallesi 306 No lu Sokak 150 m olmak üzere toplam 1420 m, yani
1,42 km kanal çekimi yapılmıştır.



Kanalizasyon ana hatlarında muayene bacaları yapılmıştır.



İlçemizdeki bazı cadde ve sokaklarda gerekli yerlere yağmur suyu ızgaraları
yapılmıştır.



Vatandaşlarımızdan gelen müracaatlar
kanalizasyon abone hatları yapılmıştır.



Kanalizasyon
yapılmıştır.



İlçemiz Şehit Ersan Yenice Anadolu Lisesinin önünde bulunan kanalizason
bacasında kullanılmak üzere atık su pompası alınmıştır.



İmar planında yer alan ulaşıma kapalı halde olan bazı sokaklarda tesviye
çalışmaları yapılarak halihazırda açık hale getirilmiştir ve kırmızı kotları
belirlenmiştir.



Geçici hayvan barınağında köpek kulübelerinin kaba inşaat ve zemin betonu
işleri tamamlanmıştır.



Mevcut ses yayın sistemindeki arızalar, eksiklikler giderilmiştir.



Festival alanında yıllık bakım onarım ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır.

ana

şebeke

yapılmıştır.

hatlarında

sonucu

periyodik

yeni

yapılan

temizleme

inşaatlara

çalışmaları
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İçme suyu kuyularında kullanılmak
hizmete sunulmuştur.

üzere 2 adet konteyner alımı yapılarak



Müdürlüğümüz su hizmetleri çalışmaları için klorlama cihazı alımı yapılmıştır.

PARK VE BAHÇE ÇALIŞMALARI


İlçemiz şehir içindeki hamamın yan tarafındaki yeşil alanda kullanılmak üzere
8’li şamdan bitki sergileme ünitesi alımı yapılmıştır.



İlçemiz İnönü Meydanındaki yeşil alanda kullanılmak üzere 13’lü küre saksılı
bitki sergileme ünitesi alımı yapılmıştır.



İlçemizdeki şehir içi elektrik direklerine asılmak üzere yarım ay direk saksı
alımı ve montajı yapılmıştır.



İlçemiz yeşil alanlarda yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında mevsimlik
çiçek alımları yapılmıştır.



İlçemizdeki mevcut binaların bodrumlarının ilaçlama çalışmaları yapılmıştır.



İlçemizde sivrisineklerle mücadele kapsamında gerekli ilaçlama çalışmaları
yapılmıştır.



İlçemizde cadde ve sokaklara konulmak üzere askı çiçek sepeti alımı
yapılarak, düzenleme çalışmaları yapılmıştır.



İlçemiz eski ve yeni şehir mezarlıklarında bakım onarım ve parsel düzenleme
çalışmaları yapılmıştır.

GARAJ ATÖLYE EKİBİ
Mevcut araçların ve iş makinelerimizin Zorunlu Trafik Sigorta Poliçeleri ve
araç muayeneleri yapılmıştır.. Belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerinin
(bünyemizdeki personel ile) yapılabilecek tamiri, bakımı ve yedek parça değişimleri
yapılmıştır. Belediyemiz tarafından düzenlenen etkinliklerde, Bayramlarda alanların
hazırlanması, stand ve trübünlerin kurulması, taşınması, vb. tüm çalışmalar
yapılmıştır.

Metal İşleri ve Kaynak Atölyesi
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Belediyemize ait tüm araç, iş makinesi ve ekipmanlarda garaj bünyesinde
yapılabilecek kaynak, kesim, tamir işleri yapılmıştır. Belediyemize ait asfalt
tesisinde helezon, baca ve diğer aksamlarda kaynak ve kesme yoluyla yapılması
gerekli tamir işleri yapılarak arızalar giderilmiştir. Müdürlüğümüz bünyesinde
kullanılmak üzere ilçemizin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere yanaklı ve kasalı
ızgara yapılmıştır. Mevcut ızgaraların tamirleri yapılmıştır. Müdürlüğümüz
tarafından talep edilen ızgara, kapı, pencere, trafik levhası, pano, levha, demir
doğrama vb. aksamların imali ve yerine montajı yapılmıştır. İlçemizdeki parklarda,
oyun gruplarında, banklarda ve gerekli görülen diğer yerlerde ihtiyaç duyulan bakım
ve onarımlar yapılmıştır.
Motorhane
Belediyemize ait tüm araç ve iş makineleri ile ilgili (motor, şanzıman, fren
vb.) arızaların tespiti yapılarak gerekli görüldüğünde yetkili servise götürülerek
takibi yapılmıştır. Araç ve iş makinelerinin dışında kompresör, asfalt tesisi vb.
bakım ve onarımları yapılmıştır.
Marangozhane
Garaj atölyemizdeki marangozhanemizde her türlü tefrişatın bakım onarımı,
tamiri, ihtiyaç duyulan kapı çerçeve yapımları, dolap raf, kitaplık yapımları vb.
çalışmalar yapılmaktadır.
ASFALT ŞANTİYESİ.
16.06.2006 da teslimi yapılan asfalt şantiyemizde 2018 yılı içerisinde asfalt
çıkarılmamıştır. Ayrıca inşaat ekibimiz burada bulunmaktadır.
Kanalizasyon ve yol çalışmalarında kullandığımız (beton, pvc, borular ile kum,
çimento, mıcır vb.)her türlü inşaat malzemesi stoklarımızda bulunmaktadır.

ELEKTRİK SİNYALİZASYON EKİBİ:
İlçemiz 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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Fen İşleri Müdürlüğümüzün yapmış olduğu hizmetlere ilişkin çeşitli görseller aşağıda
yer almaktadır.
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İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Proje ve Ruhsat, Harita ve Planlama


2018 yılı içinde (yeni inşaat, yenileme, yeniden, tadilat, ilave, kat ilavesi,
isim ve fenni mesul değişikliği v.b. gibi 685 adet bağımsız bölüm için) 115
adet yapı ruhsatı verilmiştir.



2018 yılı içinde (309 adet bağımsız bölüm için) 78 adet Yapı Kullanma İzni
Belgesi verilmiştir.



2018 yılı içinde 19 adet garaj, bahçe duvarı, kömürlük, bahçe aletleri
deposu, basit tamir – tadilat izni, çatı izni v.s verilmiştir.



2018 yılı içinde bilgi ve proje tanzimi için toplam 422 adet imar durumu
verilmiştir.



2018 yılı içinde 83 adet aplikasyon belgesi + yol ve kanal kotu tutanağı
verilmiştir.



2018 yılı içinde 68 adet yola terk+ayırma+birleştirme, yoldan ihdas kontrolü
yapılmıştır.



2018 yılı içinde Bankalardan gelen ipoteğe ve krediye esas teşkil eden 258
adet inşaat dosyasının banka eksperleri tarafından incelenmesi
sağlanmıştır.



2018 yılı içinde 57 adet cins değişikliği için yazı ve vaziyet planı ile bağımsız
bölüm planı onaylanmıştır.



2018 yılı içinde Belediyemiz sınırları dahilinde 68 adet asansörün yıllık
kontrolleri yapılmıştır.



2018 yılı içinde Belediyemiz sınırları dahilinde 21 adet yeni asansörün tescili
yapılmıştır.



Belediyemiz

sınırları

içindeki
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tüm mahallelerde bulunan binalarda dış

kapı numaralama çalışmaları ile cadde, sokak, meydan ve bulvarlarda levha
çalışmaları güncel olarak arazide yapılmakta ve U.A.V.T’ ye göre güncelleme
işlemleri de sürekli olarak devam etmektedir. 2018 yılı içerisinde 1 adet
cadde veya sokak isimi değişikliği yapılmıştır. Yapılan değişiklikle ilgili tüm
resmi kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına da ilgili yazılar yazılmıştır.


6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun
gereği, Belediye sınırlarımız içinde 2018 yılından kalan 2 adet Kentsel
dönüşüm işlemleri devam etmektedir.



Belediye Meclisinin onayı ve kabulü ile 2018 yılı içerisinde 6 adet imar planı
tadilatı yapılmış, askı süreleri dolup, planlar kesinleştikten sonra ilgili
kurumlara yazıları yazılmıştır.



2018 yılı içerisinde 4 adet kaçak yapı için İnşaat Tespit ve Mühürleme
tutanağı düzenlenmiştir.



2018 yılı içinde yapımına başlanan inşaatların zeminde aplikasyonu yapılarak,
54 adet hafriyat nakil raporu düzenlenmiştir.



2018 yılı içinde 28 adet yapı için yıkım izin belgesi raporu düzenlenmiştir.



2018 yılı içinde 58 adet Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu düzenlenmiştir.



2018 yılı içinde 284 adet Hakediş ödeme yazıları hazırlanmıştır.



2018 yılı içinde 284 adet seviye tespit tutanağı onaylanmıştır.



2018 yılı içinde 55 adet kat irtifakı ve kat mülkiyeti projesi onaylanmıştır.



2018 yılı içinde resmi kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlardan gelen
şikayetler yerinde incelenmiş ve gereği yapılmıştır.



İmar Barışı için alınan 31/12/2018 tarihine kadar 268 adet yapı kayıt
belgesi başvurusu kamu kurumları ile vatandaşlardan alınmış ve sisteme
işlenmiştir.



İlçemiz Fevziçakmak Mahallesi
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Mustafa

Türedi

Caddesine

1

adet

Güvenlik Kamerası kurulması için Elektrik Projeleri hazırlandı. TREDAŞ
kurumunca onayladı ve Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.


Belediyemiz Festival alanına 8 adet geçici Elektrik Tesisi Projeleri
hazırlandı. TREDAŞ kurumunca onayladı ve Fen İşleri Müdürlüğüne teslim
edildi.



2018 yılı içinde Belediyemiz sınırları içinde düzenli olarak haftalık inşaat
kontrolleri yapılmıştır. Aynı zamanda Yapı Denetime tabi tüm inşaatların
seviye taleplerinde talep edilen seviyeler ile birlikte tüm inşaatlar düzenli
olarak kontrol edilmiştir.



2018 yılı içerisinde yıkılacak derecede tehlikeli yapı olarak tespit edilen
45 adet binadan

18 adedi yıkılmış, 7 adedinin bakımı ve onarımı yapılmış,

1 adedi şerhli, 3 adedi hacizli olması nedeniyle yıkılamamış, 16 adedinin de
mal sahiplerince yıkım işlemlerinin yapılıp, yapılmadığı izlenmektedir.


2018 yılı içerisinde Belediyemiz bünyesi, diğer resmi kurum ve kuruluşlar ile
vatandaşlardan gelen 2475 adet yazı ve dilekçe kayıt altına alınmış,
Belediyemiz Encümeni ile Meclis gündemine, resmi kurum ve kuruluşlar ile
vatandaşlara 1759 adet yazı yazılmıştır. Ayrıca 78 adet yapı Kullanma İzin
Belgesi talebi için (309 adet bağımsız bölüm) Vergi Dairesine tescil yazıları
yazılmıştır.



4708 Sayılı kanuna dayalı olarak inşaatı devam eden yapılar için Yapı
Denetim Şirketlerinin talebi ile 2017 Yılı yılsonu seviye tespitleri
tamamında yapılmıştır.



Önceki yılarda değişen sokak isimlerine ait 2 adet sokak levhası yerlerine
asılmıştır. Afad ile ilgili 8 adet levha yerine asıldı.



2018 Yılı içerisinde yola terk, ayırma (ifraz), birleştirme (tevhit) ve yoldan
ihdas işlemlerine altlık oluşturmak adına 55 adet imar hattı aplikasyon
belgesi düzenlenmiştir.



2018 yılı içerisinde vatandaşların talebi doğrultusunda adres güncelleme ve
adres işlemlerinin yapılmasına devam edilmektedir.
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Numarataj Bölümü
Belediyemiz sınırları içindeki tüm mahallelerde meydan, cadde ve sokakların
tabela levhaları ile mevcut binaların dış kapı numara levhaları montaj işlemi
tamamlanmış, tanıtım numaralarının levhalara yazım işlemi de tamamlanmıştır.
U.A.V.T.ye göre güncelleme işlemleri sistemde ve arazide sürekli olarak devam
etmektedir.
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Zabıta Müdürlüğü


Sabah saat 07.00’dan akşam saat 24,00’de kadar zabıta hizmeti aksatılmadan
yürütülmektedir.



2018 yılı içerisinde 77 adet sıhhi müesseseye işyeri açma ve çalışma ruhsatı
düzenlenmiştir.



11 adet umuma açık işyerine (kahvehane-internet-oyun salonu-içkili yer
ruhsatlandırılmış olup, Emniyet Müdürlüğüne bildirilmiştir.



10 adet Gayri Sıhhi Müesseseye Ruhsat verilmiştir.



2018 yılı içerisinde kişi ve mükellefin tartı aleti beyanı alınmıştır.



Perşembe günleri kurulan halk pazarının nizam ve intizamı ve düzeni
sağlanmıştır.



Vatandaşlardan gelen yazılı ve sözlü şikayetler yerinde incelenerek gereği
yapılmıştır.



İşyeri Açma ve çalışma Ruhsatları ile ilgili kontrol ve denetimler yapılmıştır.



İlçemizin nizam ve intizam ve temizlik düzeninin takibi yapılmıştır.



Milli Bayramlarda kutlama, törenlerle açılışlarda gerekli önlemler alınmış, dini
bayramlarda halkımızın bayramını huzur içinde geçirmeleri için gerekli tedbir
ve önlemler alınmıştır.



Yaz mevsiminde Belediyeye ait park ve bahçelerin, yeşil alanların korunması
ve halkımızın buralardan rahatça yararlanabilmeleri için gerekli tedbir ve
önlemler alınmıştır.



Sahipsiz olup başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınarak
kısırlaştırma işlemi yapılmış olup, tehlike yaratması muhtemel olanlar etkisiz
hale getirilmiştir.
Sahipsiz sokak hayvanları için Belediyemiz tarafından Barınak çalışmaları
başlatılmış olup, en kısa sürede faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.





Belediyeye bağlı tüm birimlerin görevlerinde zabıtayı ilgilendiren konularda
yardımcı olunmuştur.
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2018 yılı içerisinde
942 adet gelen evrak kayıt altına alınmış olup, 752
adet giden evrak cevaplanarak kayıt altına alınmıştır.



2018 yılında 3 adet işyeri Mühürlenme aşamasına gelmiş olup, bunların 2’sine
Mühürleme işlemi gerçekleştirilmiştir.



Babaeski Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin 5/16 – 10/8 – 7/5 –
11/14 ve 10/16 maddelerine istinaden 5326 Sayılı kabahatler Kanununun
32.maddesine göre toplamda 6.993,00 TL idari para cezası verilmiştir.



2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunun 6.maddesinin b bendine göre
emre aykırı davranan işyerlerine toplam 16.932,00 TL idari para cezası
verilmiştir.



2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunun 6.maddesinin d bendine göre
emre aykırı davranan işyerlerine toplam 34.608,00 TL idari para cezası
verilmiştir.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Babaeski Belediyesi ve ilçemizin tanıtma fuar, tören ve organizasyonlarını
yapmak yada yaptırmak, Yurt içi ve Yurt dışındaki belediye, sivil toplum kuruluşları,
eğitim kurumları, sanatçılar, bilim insanları vb. gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği
içinde sanatsal, eğitsel ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek, İlçemizin
gelişmesinde ve kalkınmasında değişim ve gelişim çağına imkânlar nispetinde ayak
uydurarak, toplumun bilgi ve bilinç düzeyine katkı sağlamak amacıyla çeşitli
konularda söyleyişi, sempozyum, panel, konferans vb. etkinlikler düzenlemek,
Babaeski Kent Konseyi tarafından yürütülen proje ve çalışmalar ile sekretarya
hizmetlerine destek vermek amacı ile 2013 yılı sonunda kurulmuş olup, Kültür
Müdürlüğümüz tarafından Faaliyet raporumuzun Kültürel ve Sosyal Hizmetler
kısmında yer alan tüm faaliyetler 2018 yılında gerçekleştirilmiştir.
Yazı İşleri Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü ve alt birimlerince 2018 yılında sunulan hizmetler
aşağıda belirtilmiştir.
Belediye çalışanlarının tüm özlük, atama, yer değiştirme, terfi, sicil, disiplin,
nakil, emeklilik, hizmetiçi eğitim, izin, kadrolarının iptal ve ihdas işlemleri, kanun,
tüzük, yönetmelik, ve genelge hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.

a- Yazı İşleri Müdürlüğü






69

3069 adet Gelen Evrak kaydedilmiştir.
1222 adet Giden Evrak kaydedilmiştir.
2370 adet Dilekçe kaydedilmiştir.
51 adet Encümen Toplantısı yapılmış ve bu toplantılarda 204 adet karar
alınmıştır.
23 adet Meclis Toplantısı yapılmış ve bu toplantılarda 214 adet karar alınmıştır.

b- İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefliği












2018 yılında Belediyemizde
Memur Norm Kadro sayısı 128
İşçi Norm Kadro sayısı 64
Geçici İşçi Vizesi 26x5,29=137,54 ADAM/AY
44 adet Memur
18 adet Sözleşmeli Personel (1 adet Kısmi Zamanlı, 17 adet Tam Zamanlı
Personel)
35 Daimi İşçi
Toplam 97 adet personel
7 adet Memur Emekli oldu,
1 adet Zabıta Memuru Personeli, 1 Adet Tahsildar Personel Nakil oldu.
1 Adet İtfaiye Memuru Personeli Nakil geldi.

İnsan Kaynaklarına ilişkin bilgiler faaliyet raporunun girişinde detaylı olarak
açıklanmıştır.
c-Evlendirme Memurluğu
 Çiftlerin Nikâh İşlemleri yapılmıştır.
 225 adet Nikâh kıyılmıştır.
 13 adet Yabancı Uyruklu Nikâh işlemi yapılmıştır.
 78 adet Gelen Evrak kaydedilmiştir.
 283 adet Giden Evrak kaydedilmiştir.
d-İlan Memurluğu
 478 adet Gelen Evrak kaydedilmiştir.
 214 adet Giden Evrak kaydedilmiştir.
 112 adet Tellal görevlendirilmesi yapılmıştır.
 11 adet Gönüllü Kan Bağış alımı ilanı yapılmıştır.
e- Bilgi Edinme Bürosu
 25 adet Bilgi Edinme Başvurusu alınmış ve yanıtlanmıştır.
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f- Hizmet Masası
Belediyemize gelen vatandaşların işlerini en hızlı şekilde çözüme ulaştırılması,
gerektiğinde vatandaşları Müdürlüklere yönlendirilmesi. Bilgisayar ortamında
müracaatları kabul edilmesi.

İtfaiye Müdürlüğü
İtfaiye Müdürlüğümüz 2018 yılı içerisinde ilçemizdeki ve çevre yerlerdeki
yangınlara en kısa sürede müdahalede bulunmuş olup, vatandaşlarımızın can ve mal
güvenliklerini korumaya çalışmıştır.
Bu kapsamda ilçemizdeki aşağıda adetleri belirtilen yangınlara müdahalede
bulunulmuş ve yangınlar başarılı bir şekilde söndürülmüştür.

Şehir içi ev yangını

12 Adet

Şehir içi baca yangını

9 Adet

Şehir içi çöplük yangını

21 Adet

Şehir içi trafik kazası

12 Adet

Şehir içi araç yangını

8 Adet

Şehir içi ot, orman, fidanlık yangını

51 Adet

Şehir dışı otoban trafik kazası

5 Adet

Şehir dışı otoban araç yangını

4 Adet

Şehir dışı (köyler)Ev, samanlık yangını

10 Adet

Yangın İhbarı
Elektrik Yangınları

17 adet
4 Adet

İş yerlerine 88 adet yangın raporu verilmiştir.
Yıl içinde toplam yangın rapor hizmet ücreti 13,039.00 TL.
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Gelen evrak defterine 217 adet evrak kayıtlanmıştır.
Giden evrak defterine 363 adet evrak kayıtlanmıştır
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2018 yılı içinde toplam 12 (oniki) adet Açık İhale (4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesi), 2018 yılı içinde toplam(2886 Devlet İhale
Kanunu)gereğince 5 adet kiralama ihalesi 2 adet satış ihalesi gerçekleşmiştir.
Yapılan ihaleler sonucunda 5 yer için sözleşme imzalanmıştır.

Temizlik İşleri Müdürlüğü
 Sabah saat 06.00’dan öğlenden sonra 23:00’e kadar devam etmekte olup, nöbetçi
personel sabah 08:30 ve akşamüzeri 17:30 kadar temizlik hizmetlerini
aksatılmadan yürütülmektedir.
 Perşembe günleri kurulan halk pazarının temizliği sağlanmıştır.
 Vatandaşlardan gelen yazılı ve sözlü şikayetler yerinde incelenerek gereği
yapılmıştır.
 İlçemizin temizlik düzeninin takibi yapılmıştır.
 Kış aylarında kaloriferlerden çıkan
vatandaşlarımıza hizmet verilmiştir.

küller

araçlarımız

ile

toplanarak

 İlçemizde çıkan çöpler haftanın yedi günü toplanarak düzenli olarak üyesi
bulunduğumuz KırkKab-1 düzenli çöp depolama sahasına götürülerek insan sağlığını
etkilememesi ve çevrenin kötü görünmemesi sağlanmıştır.
 Milli ve Dini Bayramları, kutlamaları, törenleri, açılışları halkımızın huzur içinde
geçirmeleri için gerekli tedbir ve önlemler alınmıştır.
 Yaz mevsiminde Belediyeye ait park ve bahçelerin, yeşil alanların temizliği
korunması ve halkımızın buralardan rahatça yararlanabilmeleri için gerekli tedbir
ve önlemler alınmıştır.
 Ambalaj Atığının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi
işinin düzgün yürütülmesi ve gereken hizmetin verilmesi ile ilgili olarak ihaleler
yapılmıştır.
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 Tıbbi Atıkların Toplanması ile ilgili olarak lisanslı Firmalardan 3K İnşaat Turizm
San. Tic. Ltd. Firması ile Protokol yapılarak Tıbbi Atıkların düzenli toplanması ve
bertarafı sağlanmıştır.
 Belediyeye bağlı tüm birimlerin görevlerinde Temizlik İşlerini ilgilendiren
konularda yardımcı olunmuştur.
 2018 yılı içerisinde 197 adet gelen evrak, 311 adet giden evrak ve 256 adet giden
evrak zimmet defteri ile teslim edilerek kayıt altına alınmıştır.
 2018 yılı içerisinde 65 adet 770 litrelik galvaniz çöp konteyneri,305 adet 120
litrelik yeşil plastik çöp konteyneri,135 adet iki ayaklı küllüklü metal ve bahçe tipi
çöp kovası alınarak ihtiyaç doğrultusunda ilçemizin muhtelif yerlerine
konulmuştur. İlçemizin muhtelif yerlerinde bulunan arızalı olan konteynerlerin
tamir edilmesi sağlanmıştır. Temizliğin yapılması ve daha iyi yürütülmesi ile ilgili
2018 yılı içerisinde 4 adet Ford Cargo çöp toplama aracı alınmıştır. Gerekli olan
4.110 kilo 90X110 ebatında büyük boy çöp poşeti, 1.310 adet çalı süpürgesi, saplı
faraş, faraş süpürgesi, diğren kürek gibi malzemeler temin edilmiştir.
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Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
 Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz Belediyemizde 03/06/2016 tarih ve 113 Sayılı
Meclis kararı ile oluşturulmuş, Müdürlüğümüzün yönetmeliği ise 01/07/2016 tarih
ve 121 sayılı Meclis Kararı ile onaylanarak çalışmalarına başlamıştır.
 Muhtarlarımızla yapılan toplantılarda Birimimiz ile ilgili yapılacak çalışmalar
konusunda kendilerine bilgiler verilmiştir.
 19 Ekim 2018 Cuma günü Muhtarlar Günü dolayısıyla Kaymakamlık Makamıyla
ortaklaşa olarak köy ve mahalle muhtarlarına kutlama programı ve yemek
düzenlenmiştir.
 Muhtarlık binası olarak kullanılacak binada gerekli düzenleme çalışmaları
yapılmıştır. Eksikler giderilmiştir. Müdürlüğümüzün demirbaş ihtiyaçları (1 adet
süpürge, 1 adet vantilatör, 1 adet mini buzdolabı, 1 adet su ısıtıcısı) giderilmiştir.
 Muhtarlarımıza ilgili mahalle sakinlerinden gelen şikayetlerin, birimimize
iletilerek çözümü sağlanmıştır.
 İlçemiz Gazi Kemal Mahallesi Muhtarının talebi üzerine 1 adet bilgisayar, 1 adet
dolap, 1 adet sehpa alımı yapılarak kendisine teslim edilmiştir.
 Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarının talebi üzerine 1 adet yazıcı alımı yapılarak
kendisine teslim edilmiştir.
 Muhtarlarımızdan gelen sözlü şikayetler, ilgili, mahallelerdeki parklarla, çocuk
parkları ile ilgili, ilaçlama çalışmaları, temizlik çalışmaları, mevcut ses yayın
sistemi ile ilgili her türlü sözlü şikayetleri, Belediyemizde ilgili birimlere
iletilerek en kısa sürede çözümü sağlanmıştır.
 Müdürlüğümüzün kullanacağı bina ile ilgili gerekli düzenleme çalışmalarımız
tamamlanmış, müdürlüğümüze güvenlik sistemi kurulumu yapılmıştır.
 Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden gelen müracatlara zamanında cevap verilmiş, ilgili
yerlere gerekli yazışmalar yapılmıştır. Kaymakamlığımıza üç ayda bir yazılması
gereken Bilgi Sistemi ile ilgili yazı yazılmıştır.
 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Belediyemizle Muhtarlarımız arasındaki iş akışının
daha rahat ve daha hızlı yürütülmesini sağlayacaktır.
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 Babaeski’de ikamet eden vatandaşlarımızın sorunlarını mahalle muhtarlarına
ileterek çözümün daha çabuk sağlanması önemlidir.
 2018 yılında müdürlüğümüze 234.500,00-TL. ödenek ayrılmış ve bu bütçe ile
hizmet sağlanmıştır. Müdürlüğümüz ile ilgili harcama evrakları ilgili dosyada
mevcuttur.
 Müdürlüğümüze gelen ve giden evraklar ilgili dosyalarına kayıt altına alınarak
kaldırılmıştır.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

5393 sayılı Belediye kanunun 25. maddesi gereği Meclisçe oluşturulan
6-1Denetim Komisyonu tarafından,
6-25393 sayılı Belediye Kanunun 55. maddesi gereği belediyelerde iç ve
dış denetim 5018 sayılı Kamu Mali yönetim ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre
yapılır.
Mali işler dışında kalan diğer işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü
açısından İçişleri Bakanlığı Mali İşler açısından Sayıştay tarafından denetlenir.
II.AMAÇ VE HEDEFLER
A-İdarenin Amaç ve Hedefleri
1. AMAÇ: Katılımcı Yönetim Anlayışını Geliştirmek ve Kent Hukukunu
Oluşturmak
Gerekçe:
Kamu Kurumları topluma hizmet amacıyla kurulan ve toplum kaynaklarını
kullanan kuruluşlardır. Bu kuruluşların karar ve uygulamalarında toplumun talep ve
şikâyetlerini dikkate almaları gereklidir. Belediye Kanunu’nun 13. Maddesine göre de
“Hemşerilerin Belediye Yönetimine Katılmaya” hakları bulunmaktadır.
Günümüzde gelişmiş batı ülkelerinde de “iyi yönetişim” ilkeleri doğrultusunda
halkın yönetime katılımı öngörülmektedir. Babaeski Belediyesinin önümüzdeki
dönemde katılımcı yönetim uygulamalarını geliştirmesi; sağlıklı, etkin ve verimli bir
yönetim için gereklidir. Bu doğrultuda, Sivil Toplum Kuruluşlarının karar ve
uygulamalara etkin katılımını sağlayıcı tedbirler alınmalıdır. Bu amaçla oluşturulan
kent konseyine halkın daha fazla katılımı sağlanacak, aylık basın toplantılarına
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Babaeski halkı davet edilecek, mahalle toplantıları, esnaf toplantılarının sayıları
arttırılacak, Belediye faaliyetleri halkla birlikte değerlendirilecektir. Ayrıca meclis
toplantılarına Babaeski halkının daha fazla katılması sağlanacaktır.
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 yaşamlarını buna göre sürdürmeleri için gerekli çalışılmaların yapılması
gereklidir.

Babaeski Belediyesi’nin 2006 yılında almış olduğu İSO 9001-2008 Kalite
Belgesi alma sürecinde ve hazırlanan kalite kitabında kentlilik bilinci, halkın
memnuniyeti, halkın şikayetleri ve katılımcı yönetim anlayışının uygulanması
belirtilmiştir.
Hedefler:
1.1. Babaeski halkının, Babaeski ile ilgili karar ve uygulamalara katılımı için
gerekli çalışmaların yapılması ve etkin bir şekilde yürütülmesi.
1.2. Kent konseyinin etkinliğinin arttırılması.
1.3. Halk toplantıları, mahalle toplantılarının sayısının arttırılması
1.4. Kısa mesaj bilgilendirme hizmetinin geliştirilmesi
1.5. Kamu, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlar arası işbirliği ve koordinasyonu
geliştirmek suretiyle tüm yerel hizmetlerin etkin sunumunu sağlamak.
1.6. Gönüllülerin belediye hizmetlerine katılımını sağlamak
1.7. Kentlilik bilincinin ve kent kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik
çalışmalar yapılması.
1.8. Online Halkla İlişkiler Kullanıcı sayısını arttırmak.
2. AMAÇ: Kent Ekonomisinin Geliştirilmesine Katkıda Bulunmak
Gerekçe:
Belediye Kanununa göre; belediyeler artık kent ekonomisinin ve ticaretinin
gelişiminden sorumlu kuruluşlardır. BM, Dünya Bankası ve AB’ye göre Yerel
Kalkınma; yani Kentlerin Kalkınması için, yerel aktörlerin yapabilirlik kapasitelerinin
geliştirilmesi üzerinde önemle durulan konulardandır. Çünkü ekonomik gelişmesini
tamamlayamamış kentlerin fiziki, kültürel, sosyal ve yerel demokrasi açısından da
sağlıklı gelişmeleri mümkün olmamaktadır.
Babaeski Belediyesi bölge ekonomisinin gelişmesine yardımcı olmak amacı ile
yatırımcılara yasalar çerçevesinde her zaman destek olmakta, onların önlerini
tıkamamaktadır. Girişimcilere yön verilmesi, mesleki eğitim ve girişimcilere yönelik
eğitimlerin düzenlenmesi, yatırımcıların teşvik 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 işletmeler, Tarım ve
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Hayvancılığa dayanmaktadır. 1980’lerde itibaren ülkemizin dışa açık bir politika
izlemesi neticesinde Trakya’da özellikle Çorlu ve Lüleburgaz’da ihracata yönelik bir
çok büyük tesis, organize sanayi bölgesi kurulmuştur. Babaeski bu gelişmelerin
dışında kalmıştır.
Fakat Babaeski’nin İstanbul-Kırklareli-Edirne ulaşım ağının kesiştiği bir
bölgede bulunması, ulaşabilirlik kapasitesinin yüksek olması, ulusal ve uluslararası
tanınmışlığın sağlanmasına büyük bir değer katacaktır. Düzenlenen her türlü ulusal
ve uluslararası etkinlik, Kardeş Belediye çalışmaları Babaeski’nin yatırım cazibesini
arttıracaktır.
Babaeski’de ekonomik, kültürel ve sosyal yönden gelişmişliğin sağlanabilmesi
için tüm paydaşların ortak bir Babaeski kimliği ile hareket etmelerinde önemli
faydalar bulunmaktadır. Özellikle ilçenin tanıtımı için kent markası oluşturulması
önemli bir husus olduğu gibi, kentlilik bilincinin geliştirilmesine de katkı
sağlayacaktır.
Hedefler:
2.1. Kent markasının oluşturulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi
2.2. Kentinin tanıtımına yönelik ortak projeler geliştirilmesi
2.3. Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve diğer odalar ile işbirliği içerisinde
ortak çalıştaylar organize edilmesi
2.4. Kentteki kadın ve genç girişimci sayısının artırılması ve teşvik edilmesi
2.5. Yerel Kalkınma Çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi
2.6. Ulusal ve uluslararası tanınmışlığın arttırılmasını sağlamak
2.7. Yerel aktörlerin yapabilirlik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik
eğitim çalışmalarının yapılması.
2.8. Vizyon projelerle yatırımları ilçeye temin etmek ve ilçedeki istihdamı
arttırmak.
3. AMAÇ : Etkin Belediye Yönetimi
Gerekçe:
Bir kurumun başarısındaki en büyük unsurlardan birisi, gerek kendi içinde
gerekse hedef kitlelerle ve paydaşlarıyla sağlıklı bir iletişimi tesis etmesidir. Şuan
belediyemizde uygulamakta olduğumuz İSO 9001-2008 Kalite Yönetim sisteminde
de, İnsan Kaynakları Yönetimi gibi kurumsal yönetimi geliştirici çalışmalar için
kurum içi iletişim önem arz etmektedir.
İyi yönetişim ilkelerine uygun, paydaşlarla birlikte yönetim anlayışının
gelişmesi ve şeffaflık ilkesi gereği kurumun hizmet sunduğu kitle ve hizmet üretimi
ile ilişki içinde bulunduğu kişi ve kurumlarla iletişimini güçlendirmesi gerekmektedir
Kente ve kentliye hizmet edecek olan ve bunun içinde kamu kaynaklarını
kullanacak olan belediyenin daha etkin, verimli ve kaliteli bir kurumsal yapıya
dönüşmesi gerekmektedir. Dünyada kamu yönetimi alanında yaşanan gelişmelerde
bunu gerekli kılmaktadır. Adına “Yeni Kamu Yönetimi” denilen anlayış özel işletmeler
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için geliştirilen yönetim tekniklerinin kamu kurumlarına da uygulanmasını
öngörmektedir. Kaldı ki ülkemizde son yıllarda yapılan kamu reformu çalışmaları da
bunu gerektirmektedir.
Bir kurumun başarısındaki en önemli unsur, hiç şüphesiz ki o kurumun beşeri
kaynaklarının etkin ve verimli kullanımıdır. Özellikle bilgi toplumu çağını yaşadığımız
günümüzde insan kaynaklarının bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini, yönetimine
katılımının sağlanması, ortak misyon ve vizyon doğrultusunda yönlendirilmeleri önem
arz etmektedir. Babaeski Belediyesinin insan kaynakları açısından lisans ve yüksek
lisans mezunu nitelikli personel sayısı son yıllarda hızla artarken 100 civarında olan
çalışanlarının içerisinde bu oran daha fazla arttırılması gerekmektedir. Nitelikli
beşeri sermayeye sahip olmayan bir kurum asla büyüyemez ve kalkınamazdır. İnsan
Kaynakları Yönetimi felsefesinin bu doğrultuda çalışmalarını geliştirerek uygulaması
gereklidir.
Bilgi toplumunu yaşadığımız günümüzde belediyelerin daha etkin ve verimli
hizmet üretmeleri için bilişim teknolojilerinden azami derecede yararlanmaları
gerekmektedir. E-Devlet uygulamaları başta olmak üzere bilişim teknolojilerinin
kullanımı için yasal düzenlemeler de söz konusudur. Babaeski Belediyesi’nin bilişim
teknolojilerinde geldiği seviye iyi olmakla birlikte bu alanda özellikli Bilişim
Teknolojilerini çalışanların kullanması için enformasyon çalışmaları devam
etmektedir. E-devlet uygulamalarında son olarak elektronik belge yönetim sistemi
uygulanmaya başlanmış olup, kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda e-imza sistemi
kullanılmakta, interaktif belediye hizmetleri altyapısı sürekli geliştirilmektedir.
Belediye hizmetlerinin daha güçlü olarak sunulabilmesi için güçlü bir mali
yapının oluşturulması gereklidir. Mevcut kaynakların geliştirilmesi, ilave kaynakların
oluşturulması için tahakkuk ve tahsilât artırıcı çalışmalar yapılmasının yanı sıra
tasarruf politikalarına da önem verilmesi gereklidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanununa göre; kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde
kullanılması yönetimlerin sorumluluğu altındadır.
Hedefler:
3.1. Belediye Mali Yapısının Güçlendirilmesi
3.2. E-Tahsilat, E-Tahakkuk kullanıcı sayısının arttırılması
3.3. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
3.4. Kurumsal Yönetimin ve İletişimin Geliştirilmesi
3.5. Bilişim teknolojilerinin daha fazla geliştirilmesi ve personelin bu
konuda bilgilendirilmesi.
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4. AMAÇ: Altyapı ve Ulaşım Sisteminin Modern Kent İhtiyaçlarını
Karşılaması
Gerekçe:
Babaeski altyapısı Eski belediye başkanlarımızdan Gündüz ONAT zamanında
en son yenilenmiştir. Bu nedenle sorunlu alanların tespiti ve kentsel tasarım
çalışmaları kaçınılmaz bir hal almıştı.
Bir kentin en önemli gelişmişlik göstergesi altyapıdır. Çünkü altyapısı yetersiz
olan kentlerin ekonomik, kültürel, sosyal ve yerel demokrasi açısından gelişimi
mümkün değildir. Ayrıca elektrik, doğalgaz, haberleşme gibi altyapı yatırımları
merkezi idarece yapıldığından bu kurumlarla koordinasyon da önemli bir konudur.
Altyapı ile ilgili yapılan araştırma raporlarında, SWOT analizlerde Babaeski’nin
altyapısının uzun vadede yenilenmesi gerektiği tespit edilmiştir.
Bu amaçla 2013 yılında İller Bankasına Yasal başvurular yapılmış olup,
altyapının yenilenmesi çalışmalarına başlanmıştır. Yapılan Başvurular kabul edildikten
sonra 2014 Mart ayından itibaren hızlı bir şekilde ilçemizde kanalizasyon şebeke
hattı ve içme suyu şebeke hatları, yağmur suyu kanallarının yenilenmesi, Atık Su
Arıtma Tesisi çalışmalarına başlanmış olup çalışmalar 2015 yılında sona ermiştir.
Şuanda Babaeski Trakya’da altyapısı baştan aşağı yenilenmiş tek ilçedir.
Altyapı, doğalgaz, elektrik çalışmaları nedeni ile bozulan yolların onarılması
çalışmaları başlatılmış, Yüklenici firmalar ve Babaeski Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü çalışanları ile yolları yenileme çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. Geçen
yıl çalışmalarına başlanan Tredaşın elektrik kablolarının yer altından geçirilmesi
çalışmaları esnasında bozulan yollarda gerekli çalışmalar bu kapsamda yapılmaktadır.
Yol Yapım çalışmaları 2018 yılında da devam edecektir.
Yeni su kuyularımızın ana şebekeye bağlantısı gerçekleştirilmiş olup ilçemizin
gelecekte su sıkıntısı çekmesinin önlenmesi sağlanmıştır. Altyapı ile ilgili tüm
projelerimiz İller Bankası Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiş olup, İller
Bankası’nın kontrolünde çalışmalar başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. İlçemiz
şuanda Avrupa Standartlarında bir altyapıya sahip örnek bir kenttir.
Bir kentin gelişimi için gerekli olan unsurların arasında ulaşım da yer
almaktadır. Her ne kadar Babaeski ulaşım ve trafik yoğunluğu yönünden bugün için
bir problem yaşamamakta 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
ulaşım ihtiyacı artacaktır. Özellikle toplu taşımacılığın geliştirilmesi, alternatif
ulaşım kaynaklarının sağlanması öncelikli konular arasında yer alacaktır.
Bunların yanı sıra başta görüntü kirliliği olmak üzere kent estetiğini bozucu
unsurların da giderilmesi gerekmektedir. Bu amaçla özellikle ilçe merkezinde
bulunan çarşı alanındaki görüntü kirliliğinin giderilmesine yönelik başlatmış
olduğumuz çalışmalara devam edilecektir.
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Hedefler:
4.1. Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması için yenilenen
altyapının korunması
4.2. Araçların değil, insanların ulaşımının esas alınmasına yönelik
çalışmaların yapılması
4.3. İlçe merkezinde meydana gelecek park sorunun önlenmesi ve yeni
otoparkların hizmete açılması
4.4. İlçe merkezinde bisiklet yollarının yapılması ve bisiklet kullanımının
teşvik edilmesi
4.5. İlçe merkezindeki görüntü kirliliğinin önlenmesi, alternatif projelerin
üretilmesi
4.6. Yapılaşma ve sosyal donatı yönünden daha yaşanabilir bir Babaeski için
uygun kentsel dönüşümleri projelendirmek
4.7. Gelecekte meydana gelebilecek trafik yoğunluğuna ilişkin gerekli
önlemlerin alınması ve alternatif ulaşım kaynaklarının geliştirilmesi
4.8. Yollarımızın yenilenmesinin sürdürülmesi
5. AMAÇ: Sosyal Belediyecilik Anlayışının Geliştirilmesi
Gerekçe:
Babaeski’de kişi başına düşen milli gelir ülkemizin koşulları göz önüne
alındığında kötü değildir. Fakat önümüzdeki senelerde ilçemizde meydana
gelebilecek nüfus artışı, geniş aileden çekirdek aileye geçiş, parçalanan aileler,
engelliler başta olmak üzere yaşlılar, öğrenciler, kadınlar ve çocuklara yönelik;
maddi yardım, psikolojik rehberlik hizmeti, eğitim desteği, istihdam çalışmaları,
Kadın ve Çocuk Koruma Evleri, Aşevleri ve sosyal faaliyetlerin yapılması
gerekmektedir.
İlçemizde Kadın ve Çocuk Koruma evi, aşevi, psikolojik rehberlik hizmeti,
Yaşlı ve Engelli vatandaşlarımız 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
kazandırılmış olup, sosyal belediyecilik adına önemli bir adım atılmıştır. Ayrıca;
yapılan tüm bu çalışmalarda etkinliğin, paylaşımın ve sürdürebilirliğin arttırılabilmesi
için, başta STK’lar olmak üzere diğer kurum, kuruluş ve gönüllülerle işbirliğine
gidilmesi, sosyal hizmetlerin yapılması ve hayırseverlerin sosyal yardım
faaliyetlerine katılım oranının arttırılması gerekmektedir.
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Hedefler:
5.1. Sosyal yardım konularının tespit edilerek, yardıma muhtaçların
desteklenmesi
5.2. Sosyal güçsüzlerin ve dezavantajlı kesimlerin toplum hayatına
kazandırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi
5.3. Sosyal, kültürel ve bilimsel amaçlı etkinlikler düzenlemek
5.4. Yardıma muhtaç vatandaşlarımızın tespitinde mahalle muhtarları ile
ortaklaşa 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 geliştirilmesi 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.
2018 yılı içerisinde ilçemizde 2017 yılına göre daha fazla etkinlik gerçekleştirmekle
birlikte altyapı çalışmaları nedeni ile bozulan yollarımızı yenilediğimizden ne yazık ki
kültürel etkinlik sayısı hedeflediğimiz şekilde arttıramadık. Üstyapı çalışmalarının
bitmesi ile birlikte Kültürel etkinlik sayımızı arttırıp, ilçemizi Trakya’da Kültürel
etkinlik bakımında en zengin yerlerden biri haline dönüştüreceğiz. Çünkü
Uzmanlarımız tarafından yapılan SWOT analizlerde Babaeski’nin eğitim ve kültür
seviyesinin yüksek olmasına rağmen bu kapsamda düzenlenen etkinlik sayısının
oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir.
Kültürel faaliyetlerle insan odaklı kalkınma arasındaki doğrudan ilişki, konunun
önemini daha da arttırmaktadır. Ulusal ve uluslararası kültürel etkinlikler ve
kültürel tesisleşme hızı arttırılarak devam etmelidir.
Toplumsal kalkınmanın gerçekleşmesinde gereken şartlardan 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 çalışmalar mevcuttur. Özellikle sosyal
güçsüzlere yönelik eğitim çalışmaları önemsenmesi gereken faaliyetlerdendir.
Babaeski Belediyesi’nin benimsediği yerel kalkınma yaklaşımının başarısı için eğitim
faaliyetleri üzerinde önemle durulmaya devam edilmelidir. Bu kapsamda Halk eğitim
müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çeşitli 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 geçmiş yıllarda
5 sinema salonu ile İlimizin en çok sinema salonuna sahip olan yerlerin başında gelen
ilçemizde yaklaşık 15 yıldır bir sinemanın olmaması çok büyük eksikliktir. En kısa
sürede bu sorunun giderilmesi için çalışmalar gerçekleştirilecektir. Ayrıca İlçe
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Milliği
Eğitim
Müdürlüğümüz
ile ortaklaşa
kurumlarımıza destek olmaya devam edeceğiz.

ilçemizdeki

tüm

eğitim

Hedefler:
6.1. Yerel ve küresel değerlerin sağlıklı entegrasyonunu sağlamış, kültür –
sanat zenginliğine sahip bir kent oluşturmak
6.2. Kültürel tesisleşmeye 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
çalışmalara katkıda bulunmak
6.5. Çocukların ve gençlerin bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda
bulunmak
6.6. İlçe merkezine 90 koltuklu tek salonlu sinema yapılması,
6.7. Festival
etkinliklerinin
aylara
göre
yayılması
ve
etkinliği
kurumsallaştırmak için ilçe merkezine özel, kamu kuruluşları ile
ortaklaşa hareket edilmesi,
7. AMAÇ: Çevre ve Sağlık Bilincinin Geliştirilmesi
Gerekçe:
Kentlerin gelişim süreci içinde su, toprak ve hava kirliliğinin minimize
edilmesi; doğa ile barışık sağlıklı bir kentleşmenin tesis edilmesi için belediyenin
çevre ile ilgi yapacağı çalışmalar önemlidir.
Temizlik, atık toplama, geri dönüşüm faaliyetleri, koruma ve kontrol
hizmetleri, kentin ve kentlinin en büyük sorunlarındandır. Babaeski, bu alanda
atacağı adımlar ve geliştireceği projeler ile günümüzde bir dünya sorunu olan “çevre
bilincini” oluşturmak ve devamını sağlamak zorundadır. İlçemizde ayrıştırma ve geri
dönüşüm faaliyetleri 2018 yılı içerisinde devam etmektedir.
Belediyemizde Temizlik Hizmetleri Faaliyetleri 2012 yılından itibaren
belediyemiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Belirlenen saatlerde halkımızın
çöpleri toplanmakta, cüruflar taşınmakta, Tıbbi atıklar bertaraf edilmektedir.
Çöp toplamada 2018 yılı içerisinde de konteynırlı sistemin uygulanmasına
devam edildi. İlçemizde yapılan araştırmalar sonucunda Poşetli sistemin yanlış
olduğu anlaşıldı. Konteynırlarımız belirli aralıklar ile temizlenip yıkanmakta ve
dezenfekte edilmektedir. Ayrıca 2007 yılında kurulan Kırklareli Atık Tesisinin tam
randımanlı çalışması ile Yeni Mezarlık yakınında bulunan çöplüğümüz kaldırılacak,
çöplerimiz kamyonlar vasıtası ile Kırklareli’ne taşınıp, orada yapılan tesislerde
bertaraf edilecektir.
Babaeski’de aktif yeşil alan ve ağaç sayısının fazlalığı, Festival alanındaki
parklar, spor, yürüyüş ve çocuk oyun alanları Babaeskili’lerin en büyük rekreasyon ve
sağlık kaynağıdır. Bu sebeple halkımızın en kolay şekilde ulaşabileceği yeşil alan ve
oyun park yapımının devamını sağlamak, kontrol etmek ve koruma bilincini
geliştirmek büyük öneme sahiptir. Festival alanının Modernize edilmesi ile ilgili
çalışmalar halen devam etmektedir.

82

Hedefler:
7.1. Sağlıklı bir kent için çevre bilincini geliştirmek
7.2. Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yapılması
7.3. Geri dönüşüm konusunda halkın bilinçlendirilmesi
7.4. Kişi başı aktif yeşil alanın arttırılması, fonksiyonel kullanımının temini,
geliştirilmesi ve korunmasını sağlamak
7.5. Halk ve personel sağlığına yönelik çalışmaları yapmak

B-Temel Politikalar ve Öncelikler
 Altyapı yönünden Avrupa Birliği Standartlarına ulaşmış, yaşam kalitesi
yüksek, değişime ve yeniliğe açık, halkın değerlerine saygılı, kentteki
insanların huzur ve sevgi içerisinde yaşadığı, çevresel ve toplumsal
kirlenmeden etkilenmemiş, katılımcı yönetim anlayışı ile yönetilen
çağdaş bir Avrupa Kenti Babaeski yaratmak.


Belediyecilik hizmetlerinin en üst düzeye taşındığı, insan odaklı
projeler uygulanarak daha verimli daha iyi hizmet sunabilmek.



Bilgi donanımlı, güler yüzlü çalışanlarımızla halkla daha iyi iletişim
kurabilmek.



Tüm belediye çalışanları olarak varlık sebebimiz Babaeski halkının daha
güzel, modern ve gelişmiş bir kentte yaşamasını sağlamak olduğu bilinci
ile hizmet etmek.



Çalışmalarımızın her aşamasında adil, açık ve şeffaf olarak;
kaynaklarını en etkin kullanan, vatandaş memnuniyetini esas alan,
kaliteli hizmetler sunan, her zaman hesap verebilir ve dürüst yönetim
anlayışından ayrılmadan halkın katılımının sağlandığı bir yönetim
anlayışını gerçekleştirmek.

III- FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
Yıllara göre Gelir hareketleri aşağıda gösterilmiştir.
1- Bütçe Uygulama Sonuçlar
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 Gerçekleşme Oranı % 54,00
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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

2015 Yılı bütçe gelir gerçekleşme oranımız iller Bankamızdan kullanılan
kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattı değişim 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 Gerçekleşme Oranı % 54,00
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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

2016 Yılı bütçe gelir gerçekleşme oranımız iller Bankamızdan kullanılan
kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattı değişim yatırım kredileri nedeni ile
gider bütçesine fazla ödenek konulduğundan ve gider, gelir bütçesinin denk
olması gerektiğinden %54 çıkmaktadır.

2017 YILI
Bütçe
43.500.000,00 TL
Toplam Tahakkuk 40.711.479,78 TL
Tahsilat
34.909.484,06 TL
Tahsilat Oranı
% 85.75
Bütçeye Göre Gerçekleşme Oranı % 80,00
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0,001%

29%
7%

64%
0,01%

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

Dağılımı

Vergi Gelirleri
2,492,027.20 TL
Teş. Ve Mülkiyet Gel.
9,979,654.98 TL
Alınan bağış-yrd. Ve Özel Gelir
6 ,000.00 TL
Diğer Gelirler
22,431,801.88 TL
Sermaye Gelirleri
0.00 TL

2017 Yılı bütçe gelir gerçekleşme oranımız iller Bankamızdan kullanılan
kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattı değişim yatırım kredileri nedeni ile
gider bütçesine fazla ödenek konulduğundan ve gider, gelir bütçesinin denk
olması gerektiğinden %80 çıkmaktadır.

2018 YILI
Bütçe
43.500.000,00 TL
Toplam Tahakkuk 36.720.556,64 TL
Tahsilat
31.445.660,50 TL
Tahsilat Oranı
% 85,63
Bütçeye Göre Gerçekleşme Oranı % 72,29
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0,001%

28%

9%
63%
0,01%

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

Dağılımı

Vergi Gelirleri
2.652.668,33 TL
Teş. Ve Mülkiyet Gel.
8.861.366,11TL
Alınan bağış-yrd. Ve Özel Gelir
1.700,00 TL
Diğer Gelirler
19.918.926,06 TL
Sermaye Gelirleri
11.000,00 TL

2018 Yılı bütçe gelir gerçekleşme oranımız iller Bankamızdan kullanılan
kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattı değişim yatırım kredileri nedeni ile
gider bütçesine fazla ödenek konulduğundan ve gider, gelir bütçesinin denk
olması gerektiğinden %72,29 çıkmaktadır.
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31,4
Tahsilat

23.7
23.1 Tahsilat
Tahsilat

Gelir

2015

2016

2017

2018

Yıllara göre tahsilat oranı yukarıdaki gibidir.

Yıllara göre Gider hareketleri aşağıda gösterilmiştir.
2015 YILI
Bütçe
43.000.00,00 TL
2014 yılından devreden ödenek
0.00 TL
Gider
30,775,925.73TL
İptal olunan ödenek
12.224.074,27 TL
2016 yılına devir eden ödenek
0.00 TL
Gerçekleşme Oranı

%72
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Personel Giderleri
Sos.Güv. Kur. Dev. Prim.
Gid.

0,01%
18%

30%
2%
9%

Mal ve Hiz. Al. Gid.
Faiz Giderleri

3%

Cari Transferler

38%

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

2015 Yılı bütçe gider gerçekleşme oranımız iller Bankamızdan kullanılan
kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattı yatırım kredileri nedeni ile gider
bütçesine ödenek konulduğundan %72 çıkmaktadır.
2016 YILI
Bütçe
44.500.00,00 TL
2015 yılından devreden ödenek
0.00 TL
Gider
30,397,089.93TL
İptal olunan ödenek
14.102.910,07 TL
2017 yılına devir eden ödenek
0.00 TL
Gerçekleşme Oranı

%69
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Personel Giderleri

11% 2%

0,01%
0,01%

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

19%

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

2016 Yılı bütçe gider gerçekleşme oranımız iller Bankamızdan kullanılan
kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattı yatırım kredileri nedeni ile gider
bütçesine ödenek konulduğundan %69 çıkmaktadır.

2017 YILI
Bütçe
43.500.00,00 TL
2016 yılından devreden ödenek
0.00 TL
Gider
32,439,790.63TL
İptal olunan ödenek
11.060.209,37 TL
2018 yılına devir eden ödenek
0.00 TL
Gerçekleşme Oranı

%74

90

Personel Giderleri

9% 2%

0,01%

Sos.Güv. Kur. Dev. Prim.
Gid.

0,01%

Mal ve Hiz. Al. Gid.

20%

Faiz Giderleri

65%
3%

Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri

Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması

Dağılımı
Personel Giderleri
6,439,903.26 TL %20
Sos.Güv. Kur. Dev. Prim Gid. 1,052,043.44 TL
%3
Mal ve Hiz. Al. Gid.
21,060,879.63 TL %65
Faiz Giderleri
2,953,288.93 TL
%9
Cari Transferler
539,197.13 TL
%2
Sermaye Gid.
280.163.80 TL %0,01
Sermaye Transferleri
114,314.44 TL
%0,01
Toplam

32,439,790.63 TL

2017 Yılı bütçe gider gerçekleşme oranımız iller Bankamızdan kullanılan
kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattı yatırım kredileri nedeni ile gider
bütçesine ödenek konulduğundan %74 çıkmaktadır.
2018 YILI
Bütçe
43.500.00,00 TL
2017 yılından devreden ödenek
0.00 TL
Gider
32,862,215.70 TL
İptal olunan ödenek
10.637.784,30 TL
2019 yılına devir eden ödenek
0.00 TL
Gerçekleşme Oranı

%75,54
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Personel Giderleri

3%

0,01%

12%

Sos.Güv. Kur. Dev. Prim.
Gid.

6%
20%

Mal ve Hiz. Al. Gid.
Faiz Giderleri

55%
3%

Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri

Dağılımı
Personel Giderleri
6,674.668,37 TL %20
Sos.Güv. Kur. Dev. Prim Gid. 1.112.425,53 TL %3
Mal ve Hiz. Al. Gid.
18.112.569,14 TL %55
Faiz Giderleri
3.870.327,19 TL
%12
Cari Transferler
985.259,98 TL % 2
Sermaye Gid.
1.979.917,40 TL
%6
Sermaye Transferleri
127,048.09 TL
%0,01
Toplam

32,862,215.70 TL

2018 Yılı bütçe gider gerçekleşme oranımız iller Bankamızdan kullanılan
kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattı yatırım kredileri nedeni ile gider
bütçesine ödenek konulduğundan %75,54 çıkmaktadır.
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Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması
Bütçe Giderlerinin Kurumsal Dağılımı

Özel Kalem
Mali Hiz.

2%

Kültür Md

14%

5%

0%
1%

Yazı İşl. Md

19%

Fen İş. Md.

6%

3%
3%

İtfaiye Hiz.
İmar Md.

3%

Destek Hiz

44%

Muhtarlık
İşleri
ZabıtaHiz.
Temizlik

Yıllara itibarı ile grafiksel gider hareketleri aşağıda gösterilmiştir.

Gider

33
32,5

32,4

32,8

32
31,5
31

30,7
30,3

30,5
30
29,5
29

2015

2016

2017

2018
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GELİRLER:
Belediyemizin 2018 yılı Tahsilat Toplamı 31.445.660,50 TL’dir. Bunun
19.233.558,46 TL’si 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe
Vergi Gelirlerinden Pay verilmesi hakkındaki kanun gereğince İller Bankasından
gelmiştir. Geriye kalan 12.212.102,04 TL. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
gereğince Belediyemiz tarafından tahsil edilmiştir.
GİDERLER:
Babaeski Belediye Başkanlığı toplam gideri 32.862.215,70 TL’dir.

BÜTÇE HEDEFLERİ
2018 Gelir Bütçesi
Gider Bütçesi
yapılmıştır.

43,500,000.00TL
43,500,000.00TL

BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ
GELİR Tahakkuk
Tahsilat
Red ve İade

36.720.566,54 TL
31.445.660.50TL
6.249,20 TL

2018 yılına devreden alacak

5.281.155,26 TL

GİDER
İptal olunan ödenek
2018 yılına devreden ödenek

32.862.215,70 TL
10.637.784,30 TL
0,00 TL

olarak

denk

bütçe
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BÜTÇE HEDEF VE GERÇEKLEŞMELERİ İLE MEYDANA GELEN SAPMANIN
NEDENLERİ

6.779.433,46 TL gelir ve 10.637.784,30 TL Gider İller 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
belirtilmiştir. Toplam tahakkuk bedelinin 5.281.155,26 TL’si tahsil edilemeyip bir
sonraki yıla devretmiştir.
Performans Bilgileri
Stratejik plan yapılmadığından yer verilmemiştir.
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
a.
1.
2.
3.
4.
5.

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

Üstünlükler
Yenilikçi, değişime açık, halkın memnuniyetini baz alan belediyecilik
anlayışı.
Uluslar arası ve yerel kuruluşlara, kurumlara Proje hazırlama ve
uygulama konusunda idari, teknik tecrübeye sahip olması.
İller Bankası ve diğer resmi kurumlar ile sürekli diyalog halinde
olunması, kurumlarla ilişkilerin pozitif düzeyde tutulması.
Personelin eğitimine önem verilmesi ve güncel seminer programlarının
takip edilmesi.
İSO belgesine sahip, belli bir kaliteye ve standarda hizmet sunan bir
belediye olmak, İSO 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.
İnteraktif 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 şantiyemiz, belediye araç
garajımızın yeterli seviyede oluşu.
Avrupa Standartlarında altyapıya sahip oluşu.
Teknik personel sayısının yeterli oluşu.
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b.

Zayıflıklar

1.
2.

Yasalarla tanımlanan gelir kaynaklarının yeterli olmaması.
Personel sayısının gittikçe azalması ve nitelikli personel alımı
konusunda sıkıntı duyulması.
3.
Sosyal ve kültürel tesislerin yetersiz oluşu.
4.
Personel yönetiminde kariyer planlama sisteminin olmayışı.
5.
Belediye sınırları içerisinde otopark sıkıntısı yaşanması,
6.
Belediye bünyesinde metal, cam, plastik ve benzeri atıkların geri
dönüşüm, atıkların değerlendirilmesi uygulamalarının etkin olarak
yapılmaması.
7.
İlçe Terminalinin şehir içinde olması ve en kısa sürede şehir dışına
çıkarılması,
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. (08.03.2019 – BABAESKİ)

Abdullah HACI
Belediye Başkanı
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 2018 yılı faaliyet Raporunun “III Faaliyete İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Mali
Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.
(08 Mart 2019)

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

