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Takip edilen amaçlar hiçbir zaman kişisel

olmamalıdır. Geçmiş sistemlere bağlı kalanlar ve

geleneklerden sıyrılamayanlar hiçbir zaman

modern bir devlet meydana getiremezler.
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Serdar ATALAY
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Değerli Meclis üyeleri ve aziz vatandaşlarımız:

Göreve geldiğimiz 29 Mart 2009 tarihinden bugüne kadar geride bıraktığımız üç yıllık dönemde ilk yıl için kısa
vadeli yatırımlardan, ikinci yılda” orta vadede gerçekleştireceğimiz yatırımların plânlamasını yaparak bütün projelerimiz
uygulama aşamasına getirilmiştir. 2011 yılı plânlamanın bittiği ve büyük yatırımların başlangıç yılı olacaktır. Demiştik”

Bingöl halkına söz verdiğimiz gibi; Projelerimizi birer birer hayata geçirme aşamasına gelmiş bulunmaktayız.
2012 yılı Bingöllümüzün değişim, dönüşüm yılı olacaktır.

Bu bağlamda göreve geldiğimizde adeta yatalak hasta misali kaderine terk edilen evsel atık su tesisinin tam
kapasite ile çalışması için ayırdığımız bütçeyle bütün eksiklikleri giderilmiş olup 2012 yılında çevre ve insan sağlığı için
büyük bir önem arz eden tesisimiz hizmete başlamış olacaktır.

Belediyemizce 1971 yılı depremini müteakip yaptırılan kanalizasyon, ilimizin ihtiyaçlarına yıllar öncesinden
cevap veremez duruma gelmiştir. Söz verdiğimiz gibi 245 km olan kanalizasyon hatlarımız ile 25 km yağmur suyu
hatlarının yenilenmesi ihalesi sonuçlanmış ve 2012 yılı başında yapımına başlanacak, 700 gün içerisinde
tamamlanacaktır. Bununla ilgili sözleşme imzalanmış bulunmaktadır.

Yine 1980' li yıllarda zamanın yerleşim alanlarına göre yapılan ve tamamen asbest borularla döşenmiş olan
içme suyu izale hatlarımızın yenilenmesi için başlatılan çalışmalar tamamlanmış olup 22.12.2011 tarihinde 4 adet içme
suyu deposu ile beraber Bingöllümüzün içme su isale hattı ve şebekesinin tamamen yenilenmesi ihalesi yapılmış ve
ihaleyi alan söz konusu firma ile sözleşme imzalanmıştır. 2012 yılında iş sezonu açılır açılmaz çalışmalara
başlanılacaktır.

Halen ilimiz merkezinde vahşi depolama sistemi ile toplanan çöp sorunundan tamamen kurtulmak amacıyla
2010 yılında ihalesi yapılarak 2011 yılında yapımına başlanan 2012 yılında tamamlanacak olan tesisin faaliyete geçmesi
ile birlikte mevcut çöp depolama alanları yeşil alan olarak düzenlenecektir.

İnönü Mahallesi kentsel dönüşüm projesi son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Kültür mahallesi 2. etap: Kentsel
dönüşüm alanı belirlenmiş bununla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir

Bunlarla birlikte yeni parklar, mezar alanları, okul bahçeleri, cami bahçeleri, kaldırım çalışmaları, asfalt
çalışmaları, kamulaştırma, imar alanların genişletilmesi, Belediyecilik alanında yaptığımız sosyal, kültürel ve sportif
hizmetlerimizi faaliyet raporumuzda görmeniz mümkündür.

Özetle Bingöl'ümüz için ne yaparsak azdır, bizde bu düşünceyle yeni fikirler, yeni projeler Üretmeye devam
edeceğiz.

Sadece bugün için çalışmadığımızı; Aynı zamanda Bingöl'ün geleceğini de şekillendirdiğimizin farkındayız.
Bingöl'ün geçmişinden gelen değerlerini, özelliklerini koruyarak; onu yarınlara taşımak ve gelecek nesillere gururla
teslim etmek istiyoruz. Bugünü kurtarmaya çalışan değil geleceği düşünen bir anlayışa sahibiz.

Bugüne kadar ayrım yapmadan herkese hizmet ettik. Kapılarımızı her kesimden ve her yaştan insanımıza açık
tuttuk. Halkımızın ihtiyaçlarını dikkate aldık. Bingöl'ün tüm kurum ve kuruluşları ile ortak hareket ettik. Yaptığımız
işbirliğinden ortaya çıkacak gücün Bingöl'e çok şeyler kazandıracağına inanıyoruz. Artık Bingöl'de yepyeni bir dönem
başlamıştır. Halkımızdan aldığımız yetki ile hep birlikte Bingöl'e hizmet etmenin gururunu ve mutluluğunu paylaşacağız.
Meclis üyelerimiz, Başkan Yardımcılarımız, Birim Müdürlerimiz, Memurundan İşçisine ve hizmet personeline kadar
tüm belediye çalışanlarımızla Bingöl adına önemli ve kalıcı hizmetler yapacağımıza inanıyorum.

Belediye olarak geleceğin Bingöl'ünü sağlam temeller üzerinde kurmak amacıyla yola çıktık. Bizlere göstermiş
olduğunuz teveccüh en büyük güç kaynağımızdır. Sizlerin ve geleceğin Bingöl'ünde yaşayacak olan çocuklarımızın
huzuru ve mutluluğunu sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Bu hizmet sürecinde, vatandaş odaklı bir
yönetim anlayışı ile ortak ve katılımcı akla büyük önem vermekteyiz. Sizlerden gelecek olan dilek, öneri ve eleştirilere
her zaman ihtiyaç duymaktayız. Bizlere ileteceğiniz her konu titizlikle ele alınmakta ve sonuçlandırılmaktadır.

Bu hizmetlerin gerçekleşmesinde başta Bingöl'e ilgisini hiçbir zaman esirgemeyen Başbakanımız Sayın Recep
Tayyip ERDOĞAN'a ve Hükümetimizin değerli üyelerine, Kalkınma Bakanımız Sayın Dr. Cevdet YILMAZ'a,
Milletvekillerimize, Kamu Kurum ve Kuruluşların değerli yöneticilerine, Meslek Birlikleri ve Sivil Toplum
Yöneticilerine, Sendika Temsilcilerine ve Kadirşinas Bingöl halkına; bugüne kadar yaptıkları hizmetlerle gecesini ve
gündüzünü Bingöl için harcayan Belediye Meclis Üyelerime tüm çalışma arkadaşlarıma, ayrı ayrı ve içten teşekkür
ediyorum.

Serdar ATALAY
Belediye Başkanı
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BELEDİYEMECLİSÜYELERİ

Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyeleri

Ahmet Çalbay Hasip Bolluk Mehmet Buyankara Ahmet Gündoğdu

Ali Sezgin Cevat Çiftçi Burhan Arıkız Feyza Başak Koç

Halim Sugu

Ragıp Atala

Mehmet Koç

Ahmet Kayaokay

Arif Baynal

Şehmuz Becerikli
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Barış ve Demokrasi Partisi Meclis Üyeleri

Bağımsız Meclis Üyeleri

Mehmet Özdemir Suna Çaka Mahmut Yıldırım Ahmet Demirbaş

Fazile Tekin Mehmet İrfan Yıldırım Meral Sav Feyzi Baraç

Yılmaz Çapak Mahmut Önal

Sait Küçüköner

Halkın Sesi Partisi Meclis Üyesi
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BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ

Ali SEZGİN
Belediye Başkan Yardımcısı

Yaşar ALTUN
Belediye Başkan Yardımcısı

Orhan BOZGAN
Belediye Başkan Yardımcısı

Abdullah TUNÇ
Belediye Başkan Yardımcısı

Burhan ARIKİZ
Belediye Başkan Yardımcısı

BAĞLI BİRİMLERİ
Zabıta Müdürlüğü
İtfaiye Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

BAĞLI BİRİMLERİ
İnsan Kayn. ve Eğt. Müdürlüğü

Veteriner İşleri Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü

BAĞLI BİRİMLERİ
Mali Hizmetler Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

BAĞLI BİRİMLERİ
Fen İşleri Müdürlüğü

Park Bahçeler Müdürlüğü
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

BAĞLI BİRİMLERİ
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Gençlik Merkezi Koordinatörlüğü

Sportif Faaliyetler Koordinatörlüğü
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İÇİNDEKİLER

Başkan Sunuşu

I- GENEL BİLGİLER

II- AMAÇ VE HEDEFLER

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE

A- Vizyon ve Misyon

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

A- Mali Bilgiler

Özel Kalem Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Hesap İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Destek Hizmetler Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Veteriner İşleri Müdürlüğü

İtfaiye Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü

A- Basın Yayın Koordinasyon Merkezi

B- Halkla İlişkiler Müdürlüğü

C- Gençlik Merkezi ve Spor Faaliyetleri

B- Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğü

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B- Temel Politikalar ve Özellikler

B- Performans Bilgileri

C- İdareye İlişkin Bilgiler

09 151
158

14 161
190

16 194
17 199

19 201
202

25 219
225

25 262
25 267

274

25 278
283
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45
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68
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BİNGÖL TARİHİ VE GENEL BİLGİLER

TARİHİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat bölümünde yer alan Bingöl ili, doğuda Muş, kuzeyde Erzincan
ve Erzurum, batıda Tunceli ve Elazığ, güneyde ise Diyarbakır ili ile çevrilidir. İl toprakları, Doğu Anadolu
Bölgesi'nin yüksek platoları ile batıdaki engebeli alan arasında kalan bir geçiş bölgesinde yer almaktadır.
Güneydeki doğu-batı doğrultulu Murat Irmağı vadisi ve vadi boyunca uzanan küçük düzlükler dışında, il
hemen hemen bütünüyle dağlıktır. Kuzey ve orta kesimlerini Erzurum ili sınırları içindeki Palandöken
Dağlarının ve Erzurum-Muş-Bingöl sınırlarının birleştiği yeri belirleyen Bingöl Dağlarının uzantıları
engebelendirir. Yükseklikleri 2000 m. nin üzerinde olan, yer yer 3000 m. ye yaklaşan bu dağların başlıcaları;
Karagöl, Şeytan, Karaboğa ve Şerafettin Dağlarıdır. İlin güney ve güneydoğusunu Muş Güneyi Dağları,
güneybatısını da Akdağlar engebelendirir. aBingöl'ün en önemli akarsuyu, Fırat'ın başlıca kollarından biri olan
Murat Irmağı'dır. Genişliği zaman zaman 70 m.yi bulan Murat Irmağı, ilin güney kesiminde doğu-batı
doğrultusunda akar. Göynük Suyu, Yiğitler Deresi, Kılıçdere ve Ardıçlıdere ırmağın başlıca kollarındandır. İlin
kuzey kesiminde önce doğu-batı yönünde akan, sonra güneybatıya yönelen Peri Suyu da Bingöl'ün önemli su
kaynaklarındandır. Ayrıca İl sınırları içerisinde çok sayıda büyüklü, küçüklü göl bulunmaktadır. Bunlardan en
önemlisi Bahri Gölü'dür
. Ovalar, il alanı içerisinde çok az bir yer tutmaktadır. Bunlardan en büyüğü Bingöl kentinin
güneydoğusunda 80 km2 kadar bir alan kaplayan Bingöl Ovası'dır. Murat Irmağı'nın güney yakasında geniş
bir vadiyle Bingöl Ovası'na bağlanan Genç Ovası ile Karlıova ve Göynük Suyu çevresindeki Göynük ovası da
diğer bellibaşlı düzlüklerdir. Bingöl'ün belli başlı yaylalar ise; Bingöl Yaylası, Şerafettin Yaylaları, Genç'te
Çötele (Çotla) Yaylası, Karlıova'da Hırhal ve Çavreş Yaylası, Kiğı'da Kiğı Yaylası ve Dağın Düzü Yaylaları,
Adaklı'da Karer Yaylası'dır. İlin yüzölçümü 8.125 km2 dir.

Bingöl'de pek çok küçük göl vardır. Bunlar dağlık alanların yüksek yerlerinde meydana gelen buzul
gölleridir. Bingöl'ün adı da yaylalarda “göze” denilen bu göllerden gelir. Dağlara, binlerce göl olduğu için Bingöl
Dağları adı verilmiş, zamanla bu isim Bingö'e dönüşmüş, şehrin adı da Bingöl olmuştur.

Bingöl'ü de içine alan bu bölge, MÖ.1300'lerden başlayarak çeşitli uygarlıkların, kavimlerin göçlerine
ve burada yerleşmelerine sahne olmuştur. Yöre tarih boyunca sırası ile Hitit, Urartu, per, Makedonya,
Seleukos, Roma, sasani ve Bizans egemenlikleri altına girmiştir. Hititler, MÖ 2000 yıllarında Fırat kenarında
Urfa Mardin dolaylarında "Vasukani" şehrini kurmuşlardır. Bu tarihlerde Bingöl ve çevresi Hurrilerin
egemenliği altındaydı. Hititlerin yeni krallık döneminde Kral olan "Şuppililuma"nın "Hurri" prensini damat
edinmesi üzerine MÖ 1360 yılında, Harput, Bingöl ve Muş, Hitit egemenliği altına girmiştir. Roma
İmparatorluğu'nda iç kavgaların başlamasından faydalanan Partlar , Küçük Asya'nın doğusunda yitirdikleri
etkinliği yeniden kazanmaya başladılar. Bunun üzerine doğuya sefer yapan İmparator Tiberius burayı bir
prens yönetiminde Roma İmparatorluğu'na bağlamıştır (MÖ 20). Yöre , MS:VII.yüzyıla, Arap akınlarına
kadar, Bizanslıların koruduğu Ermeni Prensleri'nce yönetilmiştir. Malazgirt Savaşı (1071) sonrasında
Selçuklu yönetimine giren Bingöl, İl sınırları içerisinde en yeni yerleşim biri ve küçük bir köy durumunda idi.
1080-1121 Yıllarında bölge Artukoğullarının eline geçmiştir. Akkoyunlu Uzun Hasan Trabzon Rum
İmparatoru'nun Kızı Despina ile evlenince Genç İlçesi'nin yakınlarında ona bir saray yaptırdı. 1474 Otlukbeli
Savaşında Uzun Hasan , Fatih Sultan Mehmet'e yenilince Bölge Osmanlı hakimiyetine girdi. Fatih'in
ölümünden kısa bir süre sonra Şah İsmail Bölgeyi ele geçirdi. Ancak 1514 Çaldıran Savaşında Yavuz Sultan
Selim'e yenilince Bölge yine Osmanlılar'ın eline geçti. 1515'te tamamen Osmanlı topraklarına katıldı. Eski adı
Çapakçur olan yerleşim 1848'de Diyarbekir sancağına bağlandı. 1880'de Bitlis'in vilayet olması üzerine bu
vilayetin Genç sancağına bağlı bir kaza oldu. 1924'te Genç'in il merkezi yapılmasıyla, Çapakçur buraya bağlı
bir ilçe durumuna getirildi. 1925'te geniş bir bölgeyi içerisine alan Şeyh Said Ayaklanması'nın önemli
merkezleri Çapakçur, Kiğı, Genç ve Solhan'dı. Çapakçur, 1927-1929 yılları arasında Genç'in ilçe yapılıp
Elazığ'a bağlanmasıyla Elazığ'a, 1919'da da yeni oluşturulan Muş vilayetine bağlanmıştır. 1936'da Bingöl adı
i  l  e i  l m  e  r  k  e  z  i y  a  p ı l  m ı ş t ı r .
Bingöl'de bulunan eserlerin çoğu Urartılara aittir. Günümüze çok harap durumda gelebilmiş olan eserlerden
en önemlisi, Bingöl'e 20 km. uzaklıktaki, Murat Vadisinde yer alan ve Urartuların yöreyi denetlemek amacıyla
yaptıkları üç kaleden biri olan Seritarius Kalesidir. Perslerden kaldığı sanılan Genç İlçesi'ndeki Kral Kızı
Kalesi (Dara-Hini) ile Bizans Dönemine ait olduğu sanılan Kiğı İlçesindeki Kiğı Kalesi'nden günümüze sadece
duvarlarından bir parça ulaşabilmiştir. 1400'lerin başında yapılan Kiğı Camisi de ildeki en önemli Türk-İslam
eserlerinden biridir.
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BİNDÖL’DE TURİZM

BİNGÖL MERKEZİN NÜFUSU DA SIÇRAMA YAPTI

NÜFUS 10 YILDIR 255 BİN CİVARINDA SEYREDİYOR

GENÇ, SOLHAN VE KARLIOVA NÜFUSLARI BİRBİRİNE YAKIN

Bingöl İli, özellikle doğa zenginliği ile yerli ve yabancı turistleri kendine çekebilecek potansiyele
sahiptir. Tarih boyunca Bingöl'ün birçok kavimler tarafından otlak ve yayla olarak kullanılması sonucu, ilin
önemli tarihi eserlere sahip olması mümkün olmamıştır. Bu nedenle, ilin kültür turizmi açısından fazla bir
beklentisi bulunmamaktadır. Bingöl, temel çekiciliğini doğasının zenginliğinde ve güzelliğinde bulmaktadır.
Bingöl'ün doğa güzelliğini ünlü Türk yazarı ve gezgini Evliya Çelebi, seyahatname adlı eserinde uzun
uzadıya anlatır. Evliya Çelebi, Türkiye'nin çeşitli yörelerinde bulunan yaylaları ismen sayar ve bu yaylaların
içinde en meşhur, en güzel ve en beğenilen yaylanın Bingöl Yaylası olduğunu söyler. Ünlü gezgin, Bingöl
yaylalarında bulunan bitki türlerinden, çok çeşitli çiçeklerden, göllerden ve bu göllerde yetişen balık
türlerinden hayranlıkla söz eder ve göllerle ilgili efsaneleri dile getirir.

Yaylalar ve doğal göllerin yanında göletler, ormanlar, mesire yerleri, soğuk sular, termal su
kaynakları, içmeler, Güneşin Doğuşu, Yüzen Ada, av turizmine ve kış sporları etkinliklerine uygunluk
doğaya dönük turizm potansiyeli içinde sayılabilir. Turizm çeşitleri bu alanlarda yaygınlaştırılabilir. Konuya
bu açıdan bakıldığında, yayla turizmi, sağlık turizmi, orman turizmi, av turizmi ve kış sporu etkinlikleri
gerekli tedbirlerin alınması durumunda ilin sosyo-ekonomik kalkınmasına önemli ölçüde katkı sağlayacak
alanlar olacaktır.

İl genelinde Bingöl nüfusu 7 bin 93 artış gösterirken, 2010 yılında 80 bin olan il merkezi nüfusu, 2011
yılı sonu itibariyle 95 bin 669 kişi oldu. Son nüfus sayımına göre, Bingöl'ün nüfusu 262 bin 26 olurken, bu
nüfusun 134 bin 647'sini erkekler, 127 bin 616'sını da kadınlar oluşturuyor.

2007 2008 döneminde de Bingöl'ün aldığı göç verdiğinden daha az görülüyor. Bu dönemde 256 bin
91 nüfusa sahip Bingöl, 8.977 kişiye kapılarını açarken, 10.192 de göç verdi. 2000 yılından buya nüfusu 255
civarında seyrediyor. 2000 yılında 255 bin 355 olan Bingöl nüfusu 2010 yılında 255 bin 170 olarak kayda geçti.
2011 yılında ise Bingöl nüfusu 7093 kişi artış göstererek son yılların en büyük nüfus sıçramasını yaptı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin ilk verimleri alınmaya başlandığı görüldü. Terör Sebebiyle
Köylerini boşaltan vatandaşların da tersine göç yapıp Bingöl'e dönmesiyle ve nüfusa kayıtlı olmayanların da
nüfus kayıtlarının yapılmasıyla 1 yılda Bingöl nüfusu 7093 kişi artarak 262 bin 263 'ye yükseldi.

Bingöl ilçelerinin 2011 yılı 31 Aralık itibariyle son nüfusları ise şöyle:
Bingöl Merkez (köyler dahil) 140 bin 753,
Genç 35 bin 208,
Solhan 33 bin 496,
Karlıova 32 bin 426,
Adaklı 9 bin 684,
Kiğı 5 bin 803,
Yedisu 2 bin 835.
Yayladere 2 bin 58,
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I- GENEL BİLGİLER

A- VİZYONUMUZ

B- MİSYONUMUZ

İLKELERİMİZ

Bingöl halkının yaşam kalitesini yükselten, insan haklarına saygılı, idealist, şeffaf ve katılımcı bir
yapılaşma içinde en iyi hizmeti veren; sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınmayı da sağlayarak, gelecek
nesillere modern ve yaşanabilir bir kent oluşturmaktır.

Misyonumuz Bingöl halkının yaşam
kalitesini yükselten, ekonomik ve kültürel

kalkınmayı sağlamak ve gelecek nesillere
yaşanabilir bir kent oluşturmaktır

Bingöl Belediyesi yönetimi olarak temel ilkelerimiz ve değerlerimiz aşağıda sıralanmıştır. Her çalışan
bu ilkelere bağlı olarak görevini ifa eder.

Hizmet sunumunda ve kaynakların kullanımında kamuoyuna karşı şeffaf ve hesap verebilir olmak,

Bireylerin hak ve özgürlüklerine saygılı,

İnsanlığın ortak paydası olan evrensel değerlere saygılı,

İnsan kalitesini ve sistem kalitesi ekseninde vatandaş odaklı hizmet,

Hizmetten yararlananlar karşısında tarafsızlık,

Paydaşlarla işbirliği ve koordinasyon,

Doğaya ve çevreye saygılı ve duyarlı,

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Yönetimin karar ve eylemlerinde hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılık,

Sosyal sorunların çözümüne katkı ve yardım sağlamayı amaçlayan sosyal belediyecilik,

İl sakinlerinin ve belediye çalışanlarının yönetime katılmasını sağlayan katılımcılık,

Kaynakların kullanımında etkinlik ve verimlilik,

Kent ve kentli için sürdürülebilir kalkınma,

Toplumsal sorumluluk,

Saydamlık,

Modern bir kent oluşturmak ve içinde yaşayan insanların mutluluğunu sağlamak amacıyla mahalli ve
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak temel görevimizdir.

İlgili yasalarla belirlenen imar, çevre, tarih, kültür, sosyal, sağlık, zabıta hizmetleri ve benzeri faaliyet
alanlarında hizmet verilerek, paydaşlarımızın bu alanlarla ilgili ihtiyaçlarını karşılamak bizim yasal
sorumluluklarımızdır.
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B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5393 Sayılı Belediyeler Kanununun Belediye görev ve sorumluluklarına ilişkin 14. Maddesine
göre;

1-

2-

5393 Sayılı Belediye Kanunu 15'nci maddesindeki yetkileri ve imtiyazları şunlardır.
a) Belde sakinlerinin mahalli 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.

Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla:

İmar, su, kanalizasyon, ulaşım, gibi kentsel alt yapı; coğrafi 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.

Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her
türlü araç, gereç, malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür
ve tabiat varlıkları ile tarihi 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. Gıda bankacılığı
yapabilir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak
belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşa 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 de belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
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e) Müktesep hakları saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atıksu ve yağmur
suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli, tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve
işlettirmek; kaynak sularını işletmek ve 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) Mahalli 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 ayni hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptan ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili 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 ceza
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.

(I) Bendinde belirtilen gayri sihhî müesseselerin birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve
denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeler dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye (e) (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri
Bakanlığının kararıyla süresi 49 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. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla
yerine getirebilir.
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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, 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.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit
etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886
Sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da
uygulanır.

Bina ve Tesisler
Merkez Hizmet Binası

Muhtelif yerlerdeki su depoları

Dinlenme parkları

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
•
•
•

Zabıta Merkezi
İtfaiye Merkezi
Otobüs Terminali
Atık su Arıtma Tesisi
Mezbahana Tesisi Binası
Mezarlıklar Müdürlüğü Binası
Atölye Binası
Parke-Büz ve oluk üretim Fabrikası
Asfalt Şantiyesi Tesisi
Su Şebeke Amirliği tesisi
Fen İşleri Müdürlüğü Tahsisli İdare Binası
Kültür Müdürlüğü İdare Binası ( 10 Yıllık Tahsisli)
Gençlik Merkezi Tesisi (10 Yıllık Tahsisli)

İlçe Garajı
Köy minibüsleri garajı
Yer altı oto parkı
Halk Ekmek Fabrikası
41 adet tarla(626 dönüm)

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1- Fiziksel Yapı
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Yeni alınan Araç ve İş Makinesi Listesi

S.NO: Adet Model Markası
1            2          2010 434 E CAT Kazıcı kepçe

2            1          2010 120 M CAT Greyder

3            1          2010 434 D CAT asfalt silindiri

4            2          2010 BMC PRO 522 (4X2) Sıkıştırmalı Çöp aracı

5            1          2010 BMC PRO 522 (4X2) öncü itfaiye aracı

6            1          2010 DORUK 190 S 35 (35+1+1) Otobüs

7            6          2010 BMC PRO 522 (4X2) Damperli kamyon

8            1          2010 Lastikli hidrolift

9            1          2010 25X32 Ford Cargo İtfaiye aracı

13          1          2010 D MAX (4X4) Çift kabin Isuzu  pikap

10          2          2010 25X26 Ford Cargo Damperli kamyon

14          1          2010 TÜMOSAN 75-80 NKTraktör

11          6          2010 350 HD (4X2) Çift kabin pikap

15          1          2010 PRO 1112 (6X4) Çift çeker çekici

17          1          2010 350 HD Ford Pikap  cenaze aracı

12          3          2010 (13+1) 350 L Ford  minibüs

16          1          2010 200 Kw' lık Jeneratör

18          2          2010 HYUNDAY Sıkıştırmalı Çöp

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan 90 Adet araç ve iş makinesi mevcut olup, kullanıldıkları
birimlere göre aşağıdaki tabloda verilmiştir.

S.NO BAĞLI BİRİMİ PLAKASI MARKA MODEL
1         Makam Aracı 12 AC 111         Toyota Avensis                        2004

2 Makam Aracı 12 AN 906 İsuzu Pikap                             2006

3 Makam Aracı 12 AS 985 İsuzu Pikap                             2010

4 Fen İşleri Müdürlüğü                           12 AL 623         Doğan SLX                             1993

5 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü          12 AF 001         Ford Tauns                             1986

6 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü       12 AS 828         35+1 Otobüs Bingöl Spor       2010

7 Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü              12 AN 956 İveco Otobüs                          2006

8 “ 12 AL 083 İveco Otobüs                          1997

9 “ 12 AE 635 İveco Otobüs                          1997

13 “ 12 AK 038         Fatih Kamyon                         1992

10 Su Şebeke Amirliği                              12 AN 907 İsuzu Pikap                             2006

14 “ 12 AK 039         Fatih Kamyon                         1992

11 Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü               12 AH 731        2524 Ford Kargo                    2006

15 “ 12 AD 329         Fatih Kamyon                         1997

12 “ 12 AH 732        2524 Ford Kargo                     2006
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17 12 AE 327          Ford Kamyon                          1983“

16 12 AE 643          Fiat 697 Çekici“

18 “ 12 AD 521         Kamyonet 50 NC                    1990

19 “ GD37H6            Greyder                                   1993

20 “ Pİ 3140              Greyder                                   1990

21 “ G170                 Greyder                                    2002

22 “ X215                  Ekskavatör                              2002

23       Asfalt Şantiyesi                                   Pİ 4004              Silindir                                     1990

24 “ Pİ 1007              Finişer                                    1990

25       Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü              120H                 Greyder                                    2006

29 “ BEN 16SB         Kepçe                                      1985

26 “ 34.VFU.31         Çöp Süpürge                          1995

30 “ BEN 2000 psb   Kazıcı 1985

27 “ 962H                  Yükleyici                                  2006

31 “ 12 AF 704          Lovbet                                      2002

28 “ 318C                  Ekskavatör                              2006

33 CAT 910             Kepçe                                     1977“

49 “ 12 AH 734          Sıkıştırmalı Kamyon              1997

32 “ 34 Z 6105          Kamyon                                   1985

48       TEMİZLİK İŞLERİ MÜD. 12 AH 669          Sıkıştırmalı Kamyon              1997

34 “ D 600                 Dozer                                      1980

50 “ 12 AE 649          Calaskalı Kamyon                  1985

35 “ D 30                   Forklitf                                     2006

51 “ 12 AE 652          Calaskalı Kamyon                  1985

36       Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü              12 AF 420          Ambulans                                2000

52 “ 12 AE 650           Tıbbi Atık Aracı 1985

37 “ 12 AN 052          Ambulans                                1998

53 “ 12 AP 799          BMC Sıkıştırmalı Kam.           2008

38                                                                    12 AD 521          Kamyonet                                1990

54 “ 12 AP 800          BMC Calaskalı Kam.              2008

39 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü          12 AF 915 İveco Minibüs                          2006

55 “ 12 AP 801          BMC Sıkıştırmalı Kam.           2008

40 İMAR MÜDÜRLÜĞÜ                           12 AF 637 İveco Minibüs                          2006

56 “ 12 AP 802          BMC Sıkıştırmalı Kam.           2008

41       KANAL İŞLERİ 12 AH 733          Kamyon                                   2006

57 “ 12 AP 803          BMC Sıkıştırmalı Kam.           2008

45 “ 12 AE 865          Kamyon                                   1986

42 “ 12 AH 285          Kamyon                                   1991

58 “ 12 AP 804          BMC Sıkıştırmalı Kam.           2008

46 “ 12 AD 860          Kamyon                                   1980

43 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ                      12 AK 310          Kamyon                                   2005

47 “ 12 AE 523          Kamyon                                   1978

44 “ 12 AK 319          Kamyon                                   1991
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72 İtfaiye Müdürlüğü                                12  AT 181 İtfaiye Aracı 2010

71 “ 12 AK 892          Pro 522 BMC Kamyon            2010

73       Mezarlıklar Şefliği                               12  AT 182          Cenaze Aracı 2010

82       Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü              12  AT 402          BMC Dapmerli  Kamyon        2010

74       Temizlik İşleri Müdürlüğü                    12  AT 248          Hyundai Çöp Aracı 2010

83 “ 12  AT 403          BMC Dapmerli  Kamyon        2010

59 “ 12 AP 805         BMC Sıkıştırmalı Kam.           2008

75 “ 12  AT 249          Hyundai Çöp Aracı 2010

84 “ 12  AT 404          BMC Dapmerli  Kamyon        2010

60       Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü              12 AS 984          Transit Pikap(Çift Kabin)        2010

76       Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü              12  AT 283          BMC Pro 1142 Çekici             2010

85 “ M 140 Cat Greyder                 2010

61 “ 12 AS 986          Transit Pikap(Çift Kabin)        2010

77 “ 12  AT 281          Ford Kargo 2526 D                2010

86       Asfalt Şantiyesi                                                               CB 434 D Cad Silindir            2010

62       Park ve Bahçeler Müdürlüğü              12 AS 987          Transit Pikap(Çift Kabin)        2010

78 “ 12  AT 282          Ford Kargo 2526 D                2010

87       Su Şebeke                                                                      434 E Cat Kazıcı 2010

63 İtfaiye Müdürlüğü                                12 AS 988          Transit Pikap(Çift Kabin)        2010

79       Temizlik İşleri Müdürlüğü                    12  AT 398          BMC Calaskalı 2010

88       Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü                                         434 E Cat Kazıcı 2010

64       Temizlik İşleri Müdürlüğü                    12 AS 989          Transit Pikap(Çift Kabin)        2010

80 “ 12  AT 399          BMC Sıkıştırmalı Kam.yon    2010

89 “ Tümosan Traktör                    2010

68 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü         12 AS 994          Transit Minibüs 14 Kişi           2010

65        Kültür Merkezi                                    12 AS 991          Transit Pikap(Çift Kabin)        2010

81 “ 12  AT 401          BMC Sıkıştırmalı Kamyon     2010

90 İtfaiye Müdürlüğü                                                            Öncü İtfaiye Aracı 2010

69       Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü              12 AK 558          Pro 522 BMC Kamyon            2010

66 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü             12 AS 992          Transit Minibüs 14 Kişi           2010

70 “ 12 AK 663          Pro 522 BMC Kamyon            2010

67        Zabıta Müdürlüğü                               12 AS 993          Transit Minibüs 14 Kişi           2010

2- Örgüt Yapısı

22.Şubat 2007 Tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan
uygun hale getirilen, memur ve

işçi kadroları müdürlüklere dağıtarak Belediye Teşkilatı'nı oluşturmuştur.

“ Belediye ve Bağlı Kuruluşları
ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro Standartlarına Dair Yönetmeliğe “

Belediye Teşkilatı;

Belediye Başkanı

Belediye Meclisi

Belediye Başkan Yrd.

Müdürlükler

1

25

5

16
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T.C.
BİNGÖL BELEDİYESİ

YÖNETİM ŞEMASI

BELEDİYE
MECLİSİ

Özel Kalem
Müdürlüğü

BAŞKAN
YARDIMCISI
Ali SEZGİN

BAŞKAN
YARDIMCISI

Burhan ARIKIZ

BAŞKAN
YARDIMCISI
Yaşar ALTUN

BAŞKAN
YARDIMCISI

Orhan BOZGAN

BAŞKAN
YARDIMCISI

Abdullah TUNÇ

Hukuk İşleri
Müdürlüğü

BELEDİYE
ENCÜMENİ

İtfaiye
Müdürlüğü

Zabıta
Müdürlüğü

Temizlik İşleri
Müdürlüğü

Kültür ve
Sosyal İşleri
Müdürlüğü

Gençlik Merkezi
Koordinatörlüğü

Sportif Faaliyetler
Koordinatörlüğü

İnsan
Kaynakları ve

Eğt. Müdürlüğü

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Veteriner İşleri
Müdürlüğü

Fen işleri
Müdürlüğü

İmar ve Şehir
Müdürlüğü

Park ve Bahçeler
Müdürlüğü

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Destek Hizmetleri
Müdürlüğü

Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü

İşletme ve
İştirakler

Müdürlüğü

BELEDİYE
BAŞKANI

Serdar ATALAY

2011 Bingöl Belediyesi Faaliyet Raporu
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BİRİMLERİMİZ

Bingöl Belediyesi Çalışıyor
Bingöl’ün Çehresi Güzelleşiyor
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• Özel Kalem Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Olmak üzere toplam 16 birimden oluşmaktadır.

• Yazı İşleri Müdürlüğü

•

• Fen İşleri Müdürlüğü

• Temizlik İşleri Müdürlüğü

• İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

• Zabıta Müdürlüğü

• İtfaiye Müdürlüğü

• Hukuk İşleri Müdürlüğü

• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

• Park ve Bahçeler Müdürlüğü

•

• Veteriner İşleri Müdürlüğü

• İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

• Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

• Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

2011 Bingöl Belediyesi Faaliyet Raporu24
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II - AMAÇ VE HEDEFLER

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Bingöl Belediyesi olarak kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak şehrimizin daha
güzel, yaşanabilir çevre koşullarına uygun, tarihi ve doğal çevreye uyumlu, planlı, sağlıklı ve güvenli bir kent
oluşturmaktır.

Arıtma tesisinin faaliyete geçirilerek arıtılan suyun değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasının
sağlanması, Katı atık Bertaraf tesisinin tamamlanması, İnönü mahallesi kentsel dönüşüm projesi ve şehrin alt
yapısının yapılması.

GELİR TOPLAMI:
BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI : %  76

GİDER TOPLAMI:
BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI : %  86

40.659.738,90 TL

45.879.428,75  TL

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

GELİR KESİN HESAPLARI

GİDER KESİN HESAPLARI

BÜTÇE KALEMİ

BÜTÇE KALEMİ

2008 YILI

2008 YILI KESİN

2009 YILI

2009 YILI KESİN

2010 YILI

2010 YILI KESİN

2011 YILI

2011 YILI KESİN

TEŞEB. VE MÜLK. GELİRL.

SGK VE KESENEKLER

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

DİĞER GELİRLER

FAİZ GİDERLERİ

TOPLAM

CARİ TRANSFERLER

VERGİ GELİRLERİ

PERSONEL GİDERLERİ

1.676.874,04

8.462.219,30

1.815.521,56

9.028.005,17

3.413.661,39

9.935.562,68

2.849.178,94

10.900.772,71

10.536.612,82

548.913,58

15.225.843,13

1.246.325,01

19.920.167,07

536.837,69

22.861.291,23

112.893,24

18.270.658,01

984.912,21

22.303.031,58

55.450,00

31.587.720,66

1.363.017,72

40.659.738,90

1.778.248,09

1.360.000,00

5.617.031,39

-------------

7.193.686,84

1.200.000,00

9.559.875,05

2.500.000,00

19.191.903,04

6.057.167,15

1.205.062,20

3.901.666,89

1.530.526,21

7.053.892,20

1.636.632,81

12.449.268,73

1.815.865,93

SERMAYE GİDERLERİ

TOPLAM

4.182.040,49

22.576.834,62

3.728,106,61

29.838,485,45 45.879,428,75

7.346,559,50 12.079,745,74

21.205.444,39
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11-

12-

adet
48000 m² 13686 m²

- Belediyemizce 2009 yılında tamamlanan evsel atıksu arıtma tesisinin tam randımanlı olarak faaliyete
geçirilmesi için 2011 yılında ikmal işleri olan mekanik ve otomasyon işleri tamamlanmış olup, 2012 bahar
mevsiminde Atık Su Arıtma Tesisinin tam kapasite ile faaliyete geçirilmesi planlanmıştır.

- Belediyemiz ve ilçe belde Belediyelerin birlikte kurmuş olduğu, BİNÇEVBİR Birliği tarafından ilimizin en
önemli problemlerinden olan çöp sorununun çözülmesi amacı ile Çevre ve Orman Bakanlığınca Birliğimize
tahsis edilen Bingöl Merkez Beyaz Toprak Köyü sınırları dâhilindeki 95 dönümlük alanda Katı atık bertaraf
tesisi yapılması amacı ile 2011 yılı içerisinde tesisin yapım çalışmalarına başlanılmıştır. Tesisin yalıtım
işlerinin 2012 yılı içerisinde bitirilerek hizmete girmesi planlanmıştır.

- Zeki ERGEZEN Bulvarı peyzaj düzenlemesi bitirilmiştir.

- Kültür kavşağı peyzaj düzenlemesi bitirilmiştir

- Belediyemizce İller Bankası A.Ş Genel Müdürlüğünden temin edilen kredi ile Bingöl Merkez kanalizasyon,
Yağmursuyu hatları yapım işi ihalesi 06.09.2011 tarihinde yapılmış olup, söz konusu altyapı yatırımlarının
16.02.2012 tarihinde sözleşmeleri yapılmıştır. Bu kapsamda kanalizasyon ve yağmursuyu hatları projesi
kapsamında 260 Km. kanalizasyon hattı, 15 Km. yağmursuyu hattı yapılması projelendirilmiştir. İşin yapım
süresi 700 gün olarak belirlenmiş olup, 2012 yılı Nisan ayı içerisinde altyapı çalışmalarına başlanacaktır.

- İçmesuyu hatlarımızın yenilenmesi amacı ile İller Bankası A.Ş Genel Müdürlüğünden temin edilen kredi
ile içmesuyu şebeke, isale hatları yapım işi ihalesi 22.12.2011 tarihinde yapılmış olup, sözkonusu altyapı
projesinin sözleşmesi 16.02.2012 tarihinde imzalanmıştır. Proje kapsamında 250 Km. içmesuyu şebeke hattı,
15 Km. Metan isale hattı ve 5 Km. Mirzan isale hattı, yenilenecek olup, ayrıca 4 adet yeni içmesuyu deposu
yapılması ve yapım işinin 600 gün sürede bitirilmesi planlanmıştır. 2012 yılı Nisan ayı içerisinde altyapı
çalışmalarına başlanacaktır.

- İnönü Mahallesi kentsel dönüşüm projesi kapsamında toplam 1376 konuttan 576 adedi talep
örgütlenmesi ile vatandaşlara satılmıştır. Toki ile Belediyemiz arasında protokol imzalanarak hak sahipleri ile
görüşmelere başlanılmıştır.

- 2011 yılı yatırım programımızda bulunan ilimiz merkez Kültür, Karşıyaka, R.Tayyip Erdoğan, İnalı
mahalleleri ile Sanayi sitesi asfaltlanması tamamlanmıştır. Söz konusu alanların cadde ve sokaklarında
yaklaşık 100 000 m² alanı asfaltlanmıştır.

- Bütçe imkânları doğrultusunda ilimiz Yeni mahalle, Şeyahmet mezarlığı, Mazrafaki mezarlığı Çevre
düzenleme çalışmaları yapılmıştır.

İlimiz saray mahallesi, Yeşilyurt Mahallesi, Aşağı çarşı yolu, Kilitli parke taşı çalışmaları yapılmıştır. Yine
Merkezdeki Mirzan Şehitlik Camii, Yeşilyurt Fatih camisi, Mazrafaki camii, Hz. Ömer Camii, H.Sıddık Camii,
Terminal Camii, Kaleönü Yekmal Camii, R.Tayyip Erdoğan Mah.Toki Camii Uzunsavat Mahalle camilerinin
kilitli taş döşeme işleri yapılmıştır. Bu kapsamda yaklaşık 92 000 m² yol, kaldırım ve Cami alanları kilitli parke
taşı ile döşenmiştir.

Üniversite yolu Peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.

Belediyemiz bütçe imkânları ile ilimiz merkez R.Tayyip Erdoğan mahallesinde 2 adet, Karşıyaka
mahallesinde 1 adet, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesinde 1 adet kaleönü Mahallesinde 1 adet, Kültür
mahallesinde 1 adet İnalı Mahallesinde 1 adet, Mirzan Mahallesinde 1 adet (Kent Ormanı parkı), Saray
mahallesinde 2 adet, Bahçelievler Mahallesinde 1 adet olmak üzere toplam: 11 park yapılmıştır. Söz
konusu parkların toplam park düzenleme alanı yaklaşık olup, bu alanın 'lik kısmında
bitkilendirme ve yeşillendirme çalışmaları yapılmıştır.

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
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ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU

Mehmet AYRANCI
Özel Kalem Müdürü

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç

MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Bingöl Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü' nün kuruluş, görev, yetki ve
sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 Bu Yönetmelik, Bingöl Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü' nün çalışma usul ve esasları ile görev,
yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 Bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 15. Maddesinin b fıkrasına dayanılarak
düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4 - Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

Görev ve Çalışma Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
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a) Başkanlık : Bingöl Belediye Başkanlığı'nı,
b)Belediye : Bingöl Belediyesi'ni,
c)Belediye Başkanı : Bingöl Belediye Başkanı'nı,
ç)Müdür : Özel Kalem Müdür'ünü,
d)Müdürlük : Özel Kalem Müdürlüğü'nü,
e)Personel : Özel Kalem Müdürlüğünde görevli tüm personelini,
f)Meclis : Bingöl Belediye Meclisi'ni ifade eder.

Kuruluş ve Teşkilat Yapısı

Teşkilat Yapısı

MADDE 5 (1)Özel Kalem Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir;

a)Müdür
b)Memurlar
c)İşçiler
d)Diğer Personel
(2)Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir;
a)Müdür
b)Halkla İlişkiler ve Basın Bürosu Servisi
1)Evrak Kayıt Bürosu, arşiv
2)Personel ve taşınır kayıt bürosu

Görev, yetki, çalışma usul ve esasları

MADDE 6 (1) Özel Kalem Müdürlüğü' nün görev, yetki, çalışma usul ve esasları aşağıda gösterilmiştir:
a)Harcama yetkilisi eliyle, Belediye Başkanı adına Temsil Tören ve Ağırlama Bütçesi'ni kullanmak,
b)Belediye Başkanı'nın resmi, özel ve gizlilik taşıyan yazışmalarını yürütmek
c)Belediye Başkanına ve müdürlüğe gelen, giden evrakın giriş, çıkış, kayıt, değerlendirme ve ilgili birimlere
gönderilmesi, teslim edilmesi, dosyalanmasını, arşivlenmesini; Belediye Başkanı'nın imzalaması,
onaylaması gereken evrakın sunulması ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.
ç)Belediye Başkanı'nın ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli
kurtuluş günleri vesaire önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini
düzenlemek, yürütmek, zaman ve yerlerini Belediye Başkanı'na bildirmek. Bu gibi törenlere Belediye
Başkanı'nın iştirak etmesini temin etmek, Belediye Başkanı'nın iştirak edemediği program, tören v.s.lerde
başkan adına protokol gereklerini yerine getirmek.
d)Belediye Başkanı'nın ziyaretlerine gelen yurtiçi ve yurtdışı konukların en iyi şekilde karşılanması,
ağırlanması ve uğurlanmasını temin etmek.
e)Başkanlık sekretaryasını düzenleyerek Belediye Başkanı'nın görüşme ve kabullerine ait hizmetleri
yürütmek.
f)Belediye Başkanı'nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine etmek, vatandaşlar, kurum ve
kuruluşlardan gelen randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı ile görüşmelerini temin etmek.
g)Başkanlık makamının randevularını planlamak, toplantılarını ayarlamak, yapılacak toplantı gün ve
saatlerini ilgili birimlere bildirmek,

İKİNCİ BÖLÜM

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
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ğ)Başkan'ın sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak.

h)Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ile Belediye'de hizmet veren tüm Müdürlüklerin kendi aralarında ve bu
Müdürlüklerle Başkanlık Makamı arasındaki işbirliği ve koordinasyonu temin etmek.

ı)Çağdaş belediyecilik anlayışı içinde vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek amacıyla; vatandaşlar, kurum ve
kuruluşlar tarafından yazılı, sözlü veya e-posta ile Başkanlık Makamına intikal ettirilen talep ve şikâyetlerin
çözüme kavuşturulmasında, ilgili birimlere sorunları aktararak sonuçlarını takip etmek, sonuçları hakkında
ilgililere bilgi vermek.

i)Belediye Başkanı'nın günlük, haftalık ve aylık programlarını hazırlayarak takip etmek,

j)Belediye Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

(2)Müdürlüğün görev ve yetki alanındaki çalışmalar, kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde Müdür tarafından
düzenlenen plan dahilinde yürütülür. Tüm personel kendilerine verilen görevleri gereken ihtimamı göstererek
tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla mükelleftir.

(3)Müdürlük, Belediye Başkanı'na bağlı olarak çalışır. Belediye Başkanı'nın görevi başında bulunamadığı
durumlarda Belediye Başkanı'na vekalet eden Başkan Vekili' ne bağlı olarak çalışmalarını yürütür.

MADDE 7 - Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1-Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini
sağlamak,

2-Personel arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan personelin yerine,
bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,

3-Personelin gizli sicillerini düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma
konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak

4-Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı
hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak,

5-Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek,

6-Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak, personelle belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları
değerlendirmek,

7-Müdürlüğün kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük planlar hazırlayarak, hedefler göstermek,

8-Harcama yetkilisi olarak, müdürlüğün bütçesini ve programlarını onaylamak,

9-Belediyenin stratejik plan ve performans programındaki ilgili hedefleri takip etmek,

10-İç ve dış denetim sırasında denetçilere ve yargıya intikal eden hususlarda mahkemelere bilgi, belge ve
kolaylıklar sağlamak,

11-Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumlu olup, Başkanlık Makamınca;
mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapmak,

12-Müdürlük çalışmalarının, yürürlükteki genel mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.
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Bütçe Uygulama Sonuçları

Özel Kalem Müdürlüğünce 2011 yılında yapılan çalışmalar:

1)2009 yılında Belediyemizce yapılan Bingöl Kolokyumunda Akademisyenlerce bildirilen bildiriler derlenerek
“Arşiv Vesikalarına Göre Bingöl Kolokyumu” adlı kitap bastırılarak ilgili tüm yerlere ücretsiz olarak
dağıtılmıştır.
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2) Belediyemiz Kültür ve Gençlik Merkezinde yapılan tüm toplantı, seminer, konferans, tiyatro ve gösterilerde
yardımcı olunmuş ve bu etkinliklerde görev alan yabancı konuklar misafir edilerek ağırlanmıştır

3) Belediye Başkanımızın, ilimizde olan düğün, cenaze, açılış, törenlere katılımı sağlanmıştır.

4) Belediye Başkanımızın Bingöl ve diğer illerde olan programına zamanında katılımı sağlanmıştır.

5) Belediye Başkanımızla görüşme talebinde bulunan vatandaşlarımıza randevu verilerek görüşmeleri
sağlanmıştır.
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6) Yıl içerisinde gerçekleşen tüm dini ve milli bayramlara ait aktiviteler hassasiyetle
gerçekleştirilmiş ve Belediye Başkanımızın katılması sağlanmıştır.
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7) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Beşir ATALAY ilimizi ve Belediyemizi ziyaret ederek
Başkanlık makamında ve ilimizde ağırlanmıştır

8) Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel EROĞLU İlimizi ve Belediyemizi ziyaret ederek, ağırlanmış ve
Başkanımız tarafından Brifing verilerek bilgilendirilmiştir.
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9) Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet YILMAZ, Dönem içinde müteaddit defa ilimizi ve Belediyemizi
ziyaret ettiğinde ağırlanmış ve rahat çalışma olanağı sağlanmıştır.

10) Üniversitenin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrenciler, yaz dönemlerinde Müdürlüğümüzde stajer olarak
görev almış ve başarıyla sonuçlandırılmıştır.

11) Temsili Ağırlama ve Tören Giderleri Başbakanlık Tasarruf Tedbirleri Genelgesine uygun hareket
edilerek kullanılmıştır

12) Yıl içerisinde Mukaddes sayılan tüm gecelerde halkımıza ücretsiz olarak Kandil Simidi dağıtılmıştır.
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13) Spor ve Akademik anlamda başarı sağlayan Kurum, Dernek, Vakıf ve kişilere imkânlar ölçüsünden
yardımlarda bulunulmuş, teşvik ödülleri verilmiştir.

14) İlimize yeni atanan ve görev değişikliği yapılan tüm Kurum Amirlerine Çiçek gönderilerek Belediye
Başkanımızın ziyareti sağlanmıştır.
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16) İlimizde gerçekleşen tüm Düğün, Açılışlara çiçek ve çelenk gönderilmiştir.

15) Yılbaşında halkımıza ücretsiz olarak
dağıtmak üzere takvim bastırılmıştır.
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17) Belediyemiz Makine Parkına alınan araçların hizmete sunulması töreni ile Katı Atık Bertaraf
Tesislerinin açılış törenleri hazırlanmıştır.

18) 33 Şehidi Anma Programı kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden şehit yakınları ilimize getirtilerek
programa katılımı sağlanmış ve ağırlanmışlardır.
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19) Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlileri ve 45 öğrenciden oluşan heyet ile  bir dizi etkinlik yapılmış
ve layıkıyla ağırlanmıştır.
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20) İlimizde bulunan tüm Futbol Amatör Spor Kulüplerine Spor malzemesi yardımında bulunulmuştur.
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21) Katı Atık Bertaraf Tesislerinin Temel Atma Töreni hazırlanarak başarıyla sonuçlandırılmıştır.

TEMEL
ATMA
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22) Belediyemiz Web sayfası aktif hale getirilerek, Belediye hizmetleri ve diğer aktiviteleri halkımıza anında
ulaşması için Belediye Web Sayfası aktif hale getirtilerek istenen düzeye getirilmiştir.
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BASIN VE YAYIN KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Basın ve Yayın Koordinatörlüğü; Belediye ile kent arasında etkili bir iletişim sistemi kurmak, belediyenin yayın
politikalarını tespit etmek, çeşitli tür ve düzeylerde yayın hazırlamak, basımını sağlamak, belediyenin yazılı ve
görsel medya ile ilişkilerini düzenlemek, günlük basını izleyerek sorun ve sapmaları anında başkanlığa
bildirmek, çeşitli iletişim araçlarıyla halkın dilek, şikayet, öneri ve eğilimlerini belirlemek, gerekli önlemlerin
alınması için başkanlığa ve belediyenin diğer birimleriyle koordinasyon sağlamakla görevlidir

Belediye Başkanımız Sayın Serdar ATALAY Başkanlığında, periyodik olarak kahvaltılı Basın toplantıları
düzenlenerek faaliyetler hakkında bilgiler paylaşılmıştır.

Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar, yürüttüğü projeler ve gelecekte planladığı görsel hizmetler;görsel
materyallerle desteklenmekte ve sunumlar eşliğinde nezih mekanlarda düzenlenen basın toplantılarıyla halka
duyurulmakta, böylelikle halkımızın belediyemiz hizmetlerinden haberdar olmaları sağlanmaktadır.

Belediye Başkanlığımız ve bağlı birimler tarafından üretilen hizmet yada faaliyetlerle ilgili düzenlenen
bilgilendirme toplantıları, Basın ve Yayın Koordinatörlüğü'nce haber yapılmakta ve bu etkinlikler fotoğraf
desteği ile birlikte Yerel ve Ulusal Basın Temsilcileri'ne iletilmekte ve kamuoyunun belediyemizce yapılan
faaliyetler hususunda etkin bir bilgilendir sağlanılmaktadır.
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Basın Merkezimizde düzenli olarak günlük yerel olarak yayın yapan 5, haftalık olarak yayın yapan 4 gazeteyi ( 3 tanesi
ilçe gazeteleri) devamlı olarak takip edilmekte ve habere konu olan olayları ilgili müdürlükler gereğini yapması için
bilgilendirilmekte ve ilgili haber materyalleri düzenli olarak arşivlenmektedir.

Özellikle ilimizin tartışıldığı toplantılarla ilgili teknik altyapı çalışmaları Koordinatörlüğümüz tarafından
gerçekleştirilmektedir.

Birimlerimizin isteği doğrultusunda gerekli fotoğraf ve kamera çekimleri yapılarak, çoğaltılmakta ve ilgili birimlere
iletilmesi sağlamaktadır. Belli dönemlerde, kamuoyu yoklamaları yaparak halkın sorunları, talep ve şikâyetlerinin
tespitini yapmak, belediye ve belediye başkanıyla halk arasındaki iletişimde köprü vazifesi görmek.

Belediyemiz ve Belediyemiz Başkanını karalama maksadını taşıyan haberler anında tekzip edilerek kamuoyu
bilgilendirilmiştir.

Bingöl Belediyesinin; plan, program ve projeleri konusunda Belediyemiz ile basın ve kamuoyu arasında sağlıklı bilgi
akışının gerçekleştirilmesi (bu kapsamda basın bülteni, süreli ve süreli olmayan yayın, video-kaset, CD, VCD, Internet,
dev ekran, billboard, bilgi panosu, pankart, afiş gibi yazılı, görsel ve sanal araçların kullanılması; kitle iletişim
kuruluşları, sektörel gruplar, özel ilgi grupları ve hemşeriler için çeşitli basın toplantıları, bilgilendirme toplantıları, halk
günleri, tartışmalı oturum, yuvarlak masa toplantıları ve forumların düzenlenmesi; panel, söyleşi, açık oturum gibi özel
düzenlemelerin, şenlik, festival, törenler gibi imaj yaratıcı organizasyonların gerçekleştirilmesi; eğitici programlar,
kampanyalar, sosyo-kültürel etkinlikler gibi gönüllü kuruluşlarla işbirliği çalışmalarının yapılması, karar ve sıralama
konferansları gibi veri elde edilmesine yönelik toplantıların gerçekleştirilmesi)

Yürütülmekte olan ve planlanan çalışmalar ile ilgili olarak Belediye birimleri arasındaki iç iletişim ve bilgi akışının
sağlıklılaştırılması (Belediye-içi birim amirlerine ve kurum çalışanlarına yönelik olarak bilgilendirme amaçlı toplantılar
yapılması, yayınlar hazırlanması, kurum-dışına yönelik olarak hazırlanan yayınların kurum içinde de dağıtımının
sağlanması, ulusal ve uluslararası alandaki örnek belediyecilik uygulamalarının derlenerek ilgili birimlerin
bilgilendirilmesi) Kamuoyunun Bingöl Belediyesi hizmetlerinin etkinliği ve etkenliği konusundaki beklenti ve
eğilimlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.

Yerel yönetimin hizmet etkinliği ve etkenliğinin arttırılması, yerel yönetime temel dayanak noktaları oluşturulması, yerel
yönetimin bölgesel, ulusal ve uluslararası ilişkilerinin arttırılması, hemşerilerin yönetime katılmalarının sağlanması.

2011 yılı içerisinde; Bingöl Belediyesi Basın ve Yayın Koordinatörlüğü olarak, vatandaşları gelişmelerden haberdar
etmek, belediyedeki gelişmeleri tüm yönleriyle ortaya koyabilmek amacıyla hazırladığı Bingöl Belediyesi Basın
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Bingöl Belediyesi Basın Bülteni 30 bin adet basıldı. 2 bin adeti Türkiye geneline dağıtıldı ve geriye kalan sayıyı
da Bingöl merkez ve ilçelerinde dağıtılarak halkımız belediyenin yaptığı çalışmalardan haberdar edildi. Basın
Bülteni'nin Bingöl'ün tanıtımına büyük bir katkı sağladığı vurgulanıyor. Bingöl Belediyesi Basın Bülteni'nin
imtiyaz sahipliğini Bingöl Belediye Başkanı Serdar Atalay yaparken, gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğini
ise Belediye Basın Müdürü Mehmet Ali Yıldırım yaptı.

Haziran 2011 sayısıyla yayın hayatına başlayan Bingöl Belediyesi Basın Bülteni belediye açısından bir ilk
olma özelliği taşıyor.

Bingöl Belediyesi, Bingöl Valiliği, Bingöl Üniversitesi ve Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi'nin desteği
ile 1-2 Ağustos 2009'da ülkemizin değişik üniversitelerinden bir çok akademisyenin katlımı ile gerçekleşen
Arşiv Belgelerine Göre Bingöl Kolokyumunun bildirileri kitaplaştırıldı. Yürütücülüğünü İstanbul Üniversitesi
öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez'in yaptığı kolokyum kitabında Bingöl ile ilgili arşiv
belgelerine dayalı olarak ele alınan dikkat çekici bir çok makale bulunuyor.,

Editörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez ve Doç. Dr. İbrahim Çapak'ın yaptığı Arşiv Vesikalarına
Göre Bingöl Kolokyumu kitabı Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları arasında yer aldı. Daha önce de I. Bingöl
Sempozyumu, II. Bingöl Sempozyumu 1550 Tarihli Tahrir Defterine Göre Çapakçur Livası adlı çalışmalar
Bingöl Belediyesi tarafından yayınlanarak Bingöllülerin ve ilgililerin hizmetine sunulmuştu.
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HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

1-Haftanın her Salı günü halk günü olarak düzenlendi ortalama haftalık 150 kişinin başkanla görüşmesi
ve sorunlarının çözümü için gerekli görüşmeler yapıldı
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2- 2011 Yılında güvenlik görevlilerin müracaatları alındı ve vatandaşlara gerekli bilgi verildi. Yaklaşık
olarak konuyla ilgili 1000 vatandaşla muhatap olundu.

3-2011 yılında 1200 kişiye gıda yardım paketi dağıtıldı

4-Günlük Evrak kayıt işleri yapılıyor.

5-400 vatandaş Ekmek yardımı almak için müracaatları alındı.

6-her ay Öneri ve şikayet kutusu açılır, öneriler incelenir gereken işlemler yapıldı.

7-Yoksul vatandaşların müracaatları alındı incelemeleri yapıldı

8-Günlük vatandaşların şikayetleri dinlendi ve gerekli  işlemlerin çözümü için uğraşıldı

9-Gerek görülen şikayetlerin yerinde incelendi ve giderilmesine çalışıldı.

10.Van İlinde ilimize sığınan 118 aileyle ilgilenildi vatandaşların ekmek ihtiyacı temin edildi

11-Günlük yerel gazeteler yerinde alınıp ilgili birimlere dağıtımı yapıldı.

12-Belediyenin icraat'ları ve çalışmalarını yaptıkları ve yapacaklarını halka anlatıldı ve bilgilendirildi.

13-Yolda kalmış insanlara yardım edildi.

14-vatandaşların sorunlarının çözümü için bütün birim amirleri ziyaret edildi çözüm için gerenlerin
hızlandırılmasını anlatıldı.

15-Halkla ilişkiler veya Beyaz Masa olarak gelen bütün şikayet dilekçeleri naylon dosya ve klasörlerle
düzenli olarak yerleştirildi.

16-Sözlü ve yazılı şikayetler günlük takip edildi gerekli birimlerle çözümüne gidildi.

17-Vatandaşların sorunlarının çözülüp çözülmediğine dair geri vatandaşa dönüldü ve vatandaş
bilgilendirildi.

18-Belediye sarayına giriş yapan ve yardım isteyen vatandaşlara kılavuzluk yapıldı yol gösterildi.

19.Yoksul vatandaşlar Kültür merkezimize yönlendirildi giyim yardımı için yardımcı olundu.

20.Belediyenin yeni projeleri  Kentsel dönüşüm, alt yapı ve arıtma katı artık çevre düzenlemesi gibi önemli
projeleri halkı bilgilendirme icraatları anlatıldı.
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GENÇLİK MERKEZİ EĞİTİM VE SPOR FAALİYETLERİ

Sağlıklı bir toplum; bedensel, ruhsal, sosyal yönden sağlıklı bireylerde oluşur. Bireylerin tüm
yönleriyle sağlıklı olabilmesi ise, çocukların çok yönlü gelişimine ve eğitimine önem vermek ve kaynak
ayırmakla mümkündür.
Çocuklar için yapılan yatırımlar ile her yönden sağlıklı yetişmiş bir çocuk,  gelecekte yaratıcı,  üretici, çok
yönlü düşünebilen, yaratıcı ve bilimsel problem çözme gücü yüksek, etkili iletişim kurabilen kendisi ve
çevresiyle barış içinde yaşayabilen, gizli güçlerini en etkili bir  biçimde  kullanabilen, kendisini
gerçekleştirmiş mutlu bir yetişkin, hak ve sorumluluklarını bilen nitelikli  bir vatandaş olacaktır. Sağlıklı
yetişmiş çocuk değer yaratmaya adaydır. Toplumun gelişebilmesi, sağlıklı bireylerden oluşması ile
mümkündür. Sağlıksız ve nitelikli eğitimden yoksun çocuk ise, toplumun mutsuzluk kaynağıdır ve
gelişmesini önleyecek en önemli faktördür.

Tüm bu, verilerin ışığında Bingöl ilinde,  ilçelerde, belde ve köylerde yaşayan ve yeterli maddi
imkânları bulunamayan,  yaşadıkları yerleşim birimlerinde ilköğretim çağındaki çocukların gerek eğitim ve
öğretim yönünden gerekse sosyal yaşam kalitesi yönü ile oldukça düşük olan standartlarını, yapılacak
faaliyetlerle, Eğitim kalitelerinin yükseltilmesi,  maddi imkânsızlıklar, fiziki ve sosyal altyapı yetersizliği
nedeni ile SBS hazırlık dershanelerine gidemeyen  öğrencilere açılacak kurslarla takviye yapılması ve
sosyal alana yönelik gezi, spor faaliyetleri,  piknik, ödüllü yarışmalar ve değişik aktivitelerle bu gençlerin
sosyal yönlerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Bingöl Şehir Merkezinde,  ilçelerde, beldelerde ve köylerde oturan  dar gelirli ailelerin ilköğretim 5, 6, 7
ve 8. Sınıf  öğrencilerine yönelik olarak erkek ve kız okuma salonları hizmete açılmıştır.

Gençlik Merkezinde   700 erkek  öğrenci ve Kültür Merkezinde 400 kız öğrenciye  eğitim verilmektedir.
Dar gelirli ailelerin ilköğretim 5, 6, 7 ve 8. sınıf çocuklarının ders çalışabilmeleri, kitap okuyabilmeleri,
araştırma yapabilmeleri, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerden yararlanabilmeleri için mekânlar
oluşturulması ve bu yolla çocukların zihinsel, duygusal, kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine
katkı sağlanmaktadır.
Çocukların  sokağın olumsuz ve riskli ortamından uzaklaştırılması.
Çocukların kötü alışkanlıklardan  uzak tutulmaları.
Çocukların takviye eğitim yoluyla özgüven kazanmalarının sağlanması.
Grup dinamiği içerisin de etkileşim kurarak sosyalleşmesi.
Çocuklara ders çalışma alışkanlığının kazandırılması.
Okula giden yoksul aile çocuklarına etüt eğitimi ile başarılarına destek olunması.
Okula giden çocukların derslerine yardımcı olunarak temel eğitimlerinin  desteklenmesi.
Yoksul ailelerin çocuklarının başta kitap olmak üzere eğitim araç-gereçlerine ulaşabilirliklerinin arttırılması.
Okula giden çocukların okul başarıları konusunda öğretmenleri ile birebir ilişki kurulması.
Risk altındaki çocukların tespit edilerek, ailelerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirilmesinin
sağlanması. Çocuklar aracılığıyla ailelere ulaşılarak, rehberlik hizmetlerinin verilmesi.

Alınacak Sonuçlar:

Gençlik Merkezinde dar gelirli; ilköğretim 5, 6, 7 ve  8. sınıflarına  toplam 700 öğrenciye ve ailesine eğitim
verilmektedir.
Bu bölge çocuklarının yaşadıkları çevrenin olumsuz ve riskli ortamından uzaklaştırılması sağlanmış
olunacaktır.
Bu çocukların bulundukları bölgede normal karşılanan kötü alışkanlıklardan uzak tutulmaları sağlanmış
olunacaktır.
Bu çocuklara yaşadıkları sosyal çevrenin dışındaki yaşam örneklerini yerinde tanıma ve arkadaşlık etme
imkanı sunulacaktır.
Çocukların takviye eğitim yoluyla özgüven kazanmaları sağlanmış olunacaktır.
Bu çocuklarımız okul dışındaki farklı bir eğitim ortamında ( Dershaneye gidiyormuş gibi) eğitim alarak
eğitimdeki haksız rekabetin olumsuz etkilerinden kurtulmuş olacaklar.
Hedef kitlesi çocukların grup dinamiği içerisinde etkileşim kurarak sosyalleşmeleri, ders çalışma alışkanlığı,
basta kitap olmak üzere eğitim araç-gereçlerine ulaşabilirliği arttırılmış olunacaktır.
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Öğrencilere yönelik olarak yapılan faaliyetler ile özgüven sorunu aşılmış olacak.
Yapılacak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle öğrencilerin sosyalleşmesi sağlanacak.
Eğitimde homojen bir kalite dağılımının oluşturulmasına katkı sağlanmış olunacaktır.
Öğretmenler:

Söz konusu
için Gençlik  ve Kültür Merkezi

kurulmuştur.

Bu kapsamında hem öğrencilere, velilere ve halka yönelik olarak Gençlik Merkezinde bulunan 270 kişilik
Çok Amaçlı Konferans Salonunda rutin olarak seminerler düzenlenmektedir.İlimizde sanat,kültür,eğitim ve
Spor konulu seminer-Hizmet İçi Eğitim Prova ve etkinliklerde  Başvurular  aylık çizelge düzenlenmesi  ile
Salon tahsisi yapılmaktadır.

Gençlik Merkezinde 5 branş öğretmeni toplam da ise 9 öğretmen görev almaktadır. Temel
Görev; Öğrencilere aktiviteler kapsamında ders anlatımı, takviye konu anlatımı, deneme sınavları, test
teknikleri ve etüt eğitimi gibi konularda öğrencileri eğitmektir. Bütün eğitim materyalleri Belediye
Başkanlığı tarafından sağlanmıştır.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık: Gençlik Merkezinde Rehber öğretmen gözetiminde öğrencilerin ilgi
yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek, iş
olanakları ve kariyer planlama hakkında bilgilendirmelerine, başkaları ile iyi iletişim kurabilme doğru
kararlar verebilme, becerileri geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Seminer Faaliyetleri:

faaliyetlerin yürütülmesi
ayrıca yürütücüler ve çalışanları tarafından ofis olarak kullanılması
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Eğitimin ve okumanın önemi, sağlıklı yaşam için temizlik, hijyen ve Kitap okumanın önemi ve sevdirilmesi,
zararlı alışkanlıklarla mücadele, etkili ve verimli ders çalışma teknikleri, SBS sistemi, sınav teknikleri,
tercihler, kazandırma ve sağlıklı beslenme konuları işlenmektedir.

Bingöl Belediyesi Gençlik Merkezinde İŞKUR ile ortak meslek edindirmeye yönelik kurslar açıldı. Kursiyer
profiline bakıldığında Kadın erkek eşit oranda dikkate alınmıştır. Nitelikli personel yetiştirmek amacıyla,
çeşitli dallarda meslek kursları açıldı.
Bu, çerçevede Bilgisayar Operatörlüğü, Peyzaj Bahçıvanı, Çocuk Bakıcısı,  Web Tasarım, Hasta ve
yaşlı Bakım Elemanı ve Aşçılık Kursları açıldı.

Öğrenci Semineri

Mevcut Aktiviteler

Yaş gruplarına göre 10-14 arasındaki gençlerin  futbol temel tekniklerini öğrenmeleri, grup içerisindeki
davranış ve karar verme yetkilerinin geliştirilmesi, ilimiz futboluna kazandırılması düşünülen yıldız
adaylarının belirlenmesi, bu adayların gelişmelerine yardımcı olunması, yetenekli çocukların Bingöl
Belediyespor kulübünün performans gruplarına yönlendirilmesi ve amatör dalda faaliyet  gösteren diğer
takımlara kaynak yaratmak amacıyla her yıl İlimizde
Haziran ayında Futbol Yaz Okulu açılmaktadır.
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2009-2010 1. Geleneksel Bingöl Belediyesi Yaz Futbol Okulu

Toplam:

2010-2011 2. Geleneksel Bingöl Belediyesi Yaz Futbol Okulu

1996 Doğumlu :50
1997 Doğumlu :80
1998 Doğumlu    :60
1999 Doğumlu :70

1997 Doğumlu :70
1998 Doğumlu :80
1999 Doğumlu :100
2000 Doğumlu :100

260 öğrenci

Futbol Yaz Okulları Açıldı

Yaz Futbol Okulu:

Alt Yapı:

2009-2010 Sezonunda Toplam lisanslı sporcu sayısı 30 olup, Takımımız Amatör küme ve U19 kategorilerinde
faaliyet göstermiştir. Amatör Kümede İl 4.U19 kategorisinde İl 2. olmuştur.
2010-2011 Sezonunda Toplam lisanslı sporcu sayısı 45 olup, amatör küme, U13,U15,U17 ve U19
kategorilerinde faaliyet göstermiş olup, Amatör küme maçlarında İl 3. olmuştur.
U13, U15 ve U19 Takımlarımızın maçları devam etmektedir. U13 Takımızdan Ömer YANIK, Bölge Milli Takım
Karmasına seçilmiştir.

5  Futbol Altyapı Antrenörü Belediye tarafından istihdam edilmiş olup, Hocaların ve Öğrencilerin tüm
takım donanımları Belediye Başkanlığı tarafından sağlanmıştır.
Not:
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SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLLER

Gitar Kursu Açılmıştır
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Resim ve Kara kalem Kursu açılmıştır.(30 kişi) Cumartesi 13:00-16:00 saatleri
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Santraç Kursu Açılmıştır.(28 kişi)  Cumartesi 10:00-12:00 Pazar 10:00- 12:00 saatleri

Gençlik Merkezi Çok  Amaçlı Konferans Salonunda her türlü etkinlik
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Gençlerin akıl, beden ve ruhi becerilerini geliştiren ve her yaştaki insana hitap eden bir ahlak
sporu olması, bedene güç ve çeviklik kazanma, zihni ve fiziki sıhhatı muhafaza etmesi bu
spor dalını İlimizdeki gençlere tanıştırma imkanın sağlanması aynı zamanda dünyanın en eski
savunma sporlarından olan Teakwondo Sporunu ilimizdeki her yaştaki kesime öğretmek,
sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla haziran 2010 yılında Teakwondo Yaz Okulu açıldı.
Teakwondo Kursu açılmıştır.(30 yetişkin ) Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe 18:00-20:00
(45 Çocuk) Cumartesi, Pazar 10:00-12:00 saatleri
Rutin olarak kurslar devam etmektedir.

Halkoyunları kursu açılmıştır. Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde2 takımı kurulmuştur.
(16 Erkek 16 Bayan Toplam 32 kişi)
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Bingöl Belediyesi Gençlik Merkezi Yıldızlar Halkoyunları Ekibimiz, 2010 THOF Kulüpler
arası Halkoyunları Yıldızlar kategorisi Geleneksel Dal İl biricisi, Kahramanmaraş İlinde
yapılan Kulüplerarası Halk Oyunları Grup yarışmasında, Yıldızlar Geleneksel Dal İkincisi

Erkek ve Bayanlara yönelik komple Sauna ve fitness salonları açılmıştır.
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Sağlıklı yaşam için; Gençlik Merkezinde bulunan Voleybol, Basketbol, Hentbol ve
Sentetik Futbol sahaları Çocukların, gençlerin ve  yetişkinlerin kullanımına açılmıştır.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI
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& YARIYIL YATILI PROĞ(DERS+REHBERLİK

YAPMA+KİTAP OKUMA):1100 KİŞİ

& BÜTÜN YİBOLARA HİTAP EDİYORUZ

& BÜTÜNKÖY OKULARINA HİTAP EDİYORUZ

& VELİ ZİYARETLERİ(İLÇE+KÖY+MERKEZ)

& HER 30-40 KİŞİNİN REHBER ÖĞRETMENİ HER ŞEYİ

TAKİB-REHBERLİK YAPMA-AHLAKİDEĞERLERİ

KAZANDIRMA

& HAFTALIK VELİ BİLGİLENDİRME VE

BİLİNÇLENDİRME TOPLANTISI (BAY-BAYAN)

& PERYODİK OLARAK ÖĞRENCİLERİ YİBOLARDA

ZİYARE &SENESONU HIZLANDIRILMIŞ

SBS YE HAZIRLAMA

& YAZ PROĞRAMLARI,DERSLERİ

& ÖĞRENCİLERE AYLIK PERYODİK SEMİNERLER

& GEZİLER

(KAYSERİ.BURSA.ÇANAKKALE.ELAZIĞ.ŞANLIURFA.DİYA

RBAKIR.İSTANBUL.MALATYA)

& PİKNİKLER-KAPLICALAR

&MADDİ DURUMU İYİOLMAYAN ÖĞRENCİLERİMİZE

MADİ YARDIM DA BULUNMA(KURBAN

,ERZAK,KIRTASİYE,GİYECEK)

& % 64 KAZANDIRMA (FEN LİSESİ.ANADOLU

ÖĞRETMEN LİSESİ.ANADOLUNLİSESİ.ANADOLU

İMAMA HATİP LİSESİ

& FUTBOL-BASKETBOL-MASA TENİSİ TURNUVALARI

& ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMALARI

AMAÇ: GELECEĞİMİZİ,GENÇLİĞİMİZİ,KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN,KÖTÜORTAMLARDAN UZAK TUTUP,İDEAL

BİR GELECEK HAZIRLAMAK,MİLETİNE DEVLETİNE AİLESİNE HAYIRLI BİR NESİL OLUŞTURMAYA ÇALIŞMAK

TOPLUMUMUZA BİRLİK-BERABERLİK ,KARDEŞLİK,SEVGİ-SAYGI YI OLUŞTUIRMAYA ÇALIŞMAK,GELECEĞE

ÜMİTLİ BAKAMA,POZİTİF DÜŞÜNME,GÜZEL BAKMA,GÜZELDÜŞÜNEBİLMEHAYATIN ZEVK ALMA –ALABİLME

DUYGUSU-DÜŞÜNCESİ OLUŞTURMA.

1 SANCAK İ.Ö 5

2 SANCAK YİBO 45
3 KIZ YİBO 30

4 ILICALAR YİBO 30
5 ILICALAR İ.Ö 5

6 KALENCİK YİBO 40
7 KARLIOVA YİBO 13

8 KARLIOVA İ.Ö 47
9 SUDÜĞÜNÜ İ.Ö 5

10 YAMAÇ YİBO 5
11 GENÇ YİBO 50

12 ÇAYTEPE YİBO 15
13 SERVİ YİBO 17

14 YAYLA YİBO 14
15 GENÇ İ.Ö 130

16 GÖLTEPESİ İ.Ö 6
17 ÇELTİKSUYU İ.Ö 2
DİĞERLERİDE

BİNGÖL

MERKEZDEN

OLMAK

ŞARTIYLA

TOPLAM

1250

ÖĞRENCİ
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Gençlik Merkezinde bulunan Şark Odasında 2011 yılında ilimizin sosyal ve Kültürel
değer-lerini konu alan bir çekim ve program gerçekleştirilerek ulusal kanallarda
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Bay, Bayan ve çok amaçlı Fitnes salonlarımızla halkımıza hizmet verdik.
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Belediyemiz Hentbol takımı 2010/ 2011 sezonunda Türkiye Hentbol 2.ligini grubunda
lider tamamlayarak 2011/2012 sezonunda Türkiye Hentbol 1.ligi A kategorisine
yükseldi. Halen 1.ligde mücadele etmektedir.

Sevgi Köprüsü Projesi kapsamında İstanbul'dan ilimize gelen öğrenciler Gençlik
Merkezimizde misafir edilerek İlimizin tanıtımı yapılmıştır
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Gençlik Merkezimiz çok amaçlı toplantı salonunda bir çok tiyatro gösterisi ücretsiz
olarak halkımızın beğenisine sunulmuştur.
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IHH'nın düzenlediği ve bir çok ülkeden gençlerin oluşturduğu İnsani yardım ekibi
Belediyemiz Gençlik Merkezinde ağırlanarak ilimiz tanıtılmıştır.
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KÜLTÜR MERKEZİ
2011 YILI ETKİNLİKLERİ

“BARLA’DA DİRİLİŞ”

Bingöl Belediyesi tarafından organize edilen ve Bediüzzaman Said Nursî'nin hayatından bir
kesit olan “Barla'da Diriliş” tiyatrosu Bingöl'de halkımızla buluştu. İki seans halinde gerçekleşen
tiyatro gösterisine yoğun ilgi gösterildi.

Asrımızın büyük alimlerinden Bediüzzaman Said Nursi'nin vefatının 51. Yıldönümü münasebetiyle
Bingöl Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında 'Barla'da Diriliş' adlı tiyatro oyununu Bingöllülerle
buluşturdu.

Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi konferans salonunda sahnelenen tiyatro oyunu, iki seans halinde
sahnelendi. Yavuz Bahadıroğlu'nun “Barla'da Diriliş” isimli romanından uyarlanan ve senaryosu oyuncu ve
senarist Kenan Korkmaz tarafından yazılan, iki perdelik tiyatro oyunu yaklaşık iki saat sürdü.
Barla'da Diriliş” tiyatrosunda 'Üstad' karekterini canlandıran oyuncu Seyfullah Kartal, Üstad'ın karekterini
oynamanın çok ağır bir sorumluluğu olduğunu belirterek, üstadın hayatından çok etkilendiğini ifade etti.
Kartal, “Üstadın hayatıma çok olumlu etkileri oldu. Üstad'ı lise yıllarından belli biliyorduk, tanıyorduk.
Evimizde risale anlamında kitaplarımız vardı. Ancak o dönemler üstadın değerinin farkında değildik. Şimdi
çok daha değerli, çok daha kıymetli görünüyor. Yaşadıkça, oynadıkça, tanıdıkça olayı veya insanı onu
daha çok seversiniz. Onunla ilgili sevginiz muhabbetiniz daha bir artar. Nurdan yansıyan ışıkları, ufakta
olsa elimizden geldiğince bir ayna tutup, insanları aydınlatmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret
ediyoruz. Nurun pervanesi olmak isteriz” dedi.
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“ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABANIN ROLÜ”

Bingöl Rehberlik Araştırma Merkezi Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Mahsum Avcı tarafından
Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde velilere yönelik verilen seminerde, anne ve babaların aile içi eğitimde
nasıl davranması gerektiği konusunda önemli bilgiler aktarıldı.

Mahsum Avcı, slâyt gösterisi eşliğinde katılımcılara şu bilgileri aktardı; “ Biz anne babalar; çocuklarımızın
duygu ve davranışlarını daha iyi anlamak için öncelikle çocuğumuzun bulunduğu yaşın gelişim dönemlerini
iyi bilmemiz gerekiyor. Bununla birlikte çocuğumuzun ruhsal ve psikolojik yönden sağlıklı olmasını istemek
anne baba tutumlarımıza dikkat etmemizi de gerektirir. Eğer anne baba tutumlarımızda korumacı,
mükemmeliyetçi, yıkıcı eleştirici gibi tutumlardan birine sahip isek bu durum; Çocuğumuzun
bağımsızlaşmasını engeller bize bağımlı olmasına neden oluruz. Çocuğun özgüven duyguları gelişmez,
tek başına karar alamaz, kendisiyle yetinmesin
öğrenemez.”dedi

.“Çocuğu yönetmek yerine yanında olun”
Anne baba olarak sergilenmesi gereken davranışları anlatan Avcı, çocuğu yönetmek yerine; yanında olup
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“ NİÇİN YARATILDIK”

Birışık: “Allah, bize sunduğu ikramlardan dolayı bizden şükür etmemizi ister. Allah, yarattığı her şeyi insanların
hizmetine sundu”
Araştırmacı-Yazar Feyzullah Birışık tarafından Bingöl'de 'Niçin Yaratıldık' konulu konferans verildi. Konferans,
Cumartesi günü saat 19.15'te Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.
“Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir?', 'Şeytan Bu Kitaba Çok Kızacak!' ve Niçin Yaratıldın?” kitaplarıyla okurların
beğenisini toplayan Birışık'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa yoğun ilginin olduğu görüldü.
Sinevizyon gösterimi ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.
Allah'ın insanlara ikramı gecesiyle gündüzüyle devam ettiğini ifade eden Birışık, anlattıklarıyla katılımcılara
güzel bir an yaşattı.
Allah'ın yer ve gökte ne varsa insanların hizmetine sunduğunu söyleyen Birışık, Allah'ın insanlara sunduğu
ikramlara insanların şükür etmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Allah, bize sunduğu ikramlardan dolayı bizden
şükür etmemizi ister. Allah, yarattığı her şeyi insanların hizmetine sundu” dedi.
Allah'ın tek olduğunu hatırlatan Birışık, “Eğer iki ilah olsaydı, yerde ve gökte düzen bozulurdu. Allah'ın yarattığı
her şeyde mükemmel bir sanat var. Allah'ın insanlara lütfettiği ikramlarda da mükemmel bir sanat olduğunu
görüyoruz. Eğer ikinci bir ilah olsaydı, insanlara lütfedilen ikramlarda bozukluk olurdu. İnsanlara
lütfedilenlerden görüyoruz ki, 'vallahi' Allah birdir” diye konuştu.
Birışık, konuşmasının ardından okuduğu dua ile programı sona erdirdi. Program sonunda Birışık, katılımcıların
istediği takdirde yine Bingöl'e geleceğini ve Bingöl'e geleceği vakit programında 'Allah İle Dostluk Nasıl
Kurulabilir?' konusunu anlatacağını söyledi
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“AİLE OKULU”

Bingöl Belediyesi Eğitim ve Sanat etkinlikleri kapsamında 'Aile Okulu' programı 21 Nisan 2011
Perşembe günü başlıyor

Her ailenin bir anayasası olmalı

Mutlu aile toplumu gelişir

Bingöl Belediyesi Eğitim ve Sanat etkinlikleri kapsamında 'Aile Okulu' programı 21 Nisan 2011 Perşembe
günü, Belediye Kültür Merkezi Toplumsal Gelişim ve Eğitim (TOGEM) salonunda saat: 14:00 ile 15:00
arasında yapılacak.

Programın 21 Nisan Perşembe günü başlayacağını söyleyen Uzman Psikolog Gönül Gende, yapılacak
etkinlikle ilgili şu görüşlere yer verdi: “Aile okulumuz belediyemizin verdiği eğitim çalışmalarından biri. Mutluluk
akademisinin ikinci kürü. Annelik okulu ile başladık, aile ve evlilik okulu ile bu eğitim yılı faaliyetlerimizi
kapatacağız. Aile nedir? Kaç çeşit aile yapısı vardır. Aileyi oluşturan bireylerin karakter yapısının tahlili, aile içi
iletişim nasıl olmalıdır, her aile kendi içinde bir devletse o zaman bir meclisi, bir anayasası olmalı” dedi.

Aileyi ayakta tutan temel dinamikler nelerdir gibi konu başlıkları ile yapılacak eğitimin dört hafta süreceğini
belirten diyen Uzman Psikolog Gönül Gende, “Perşembe günleri saat 14.0015.00 arasında yapacağımız
eğitim seminerlerimiz toplumun en küçük birimi olan aile yapısını güçlendirmeyi hedeflemektedir. Mutlu
bireyler mutlu aileleri, mutlu aileler de mutlu ve geleceği olan toplumları oluştururlar. Öyleyse aile okulumuza
bekliyoruz” şeklinde konuştu
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“MARİFET-DER DEN KUTLU DOĞUM PANELİ”

Marifet ve Dayanışma Derneği (Marifet-Der), Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle bir panel
düzenledi.

.

Peygamber Efendimiz ( s.a.s) kutlu doğumunun 1440. yılı münasebetiyle Marifet ve Dayanışma Derneği
(Marifet-Der) tarafından “Hz. Muhammed ( s.a.s) Peygamberliği ve Hayata Kattığı Değerler” konulu panel
düzenlendi.

Cumartesi günü saat 14.00'da Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele konuşmacı olarak Yrd. Doç. Ahmet
Kayıntu, İlahiyatçı Yaşar Baykuşak ve Araştırmacı Ali Burakgazi katıldı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği panel, Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması ile başladı. Marifet-Der Bingöl Şube
Başkanı Tekin Gönç'ün açılış konuşmasının ardından panel, Kutsal Emanetler konulu sinevizyon gösterimi
ile devam etti.
Sinevizyon gösteriminin ardından panele konuşmacı olarak katılan Yrd. Doç. Ahmet Kayıntu, İlahiyatçı
Yaşar Baykuşak ve Araştırmacı Ali Burakgazi birer konuşma yaptılar.

Panelde Yrd. Doç. Ahmet Kayıntu, Kuran'da Hz. Peygamber; İlahiyatçı Yaşar Baykuşak, Hz  Muhammed'in
bir günü; Araştırmacı Ali Burakgazi de Hz. Muhammed'in Peygamberliği ve Hayata Kattığı Değerler
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“DEMOKRASİ VE SİVİLLEŞME”

Bingöl Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sivilleşme ve Demokrasi' konferansına konuşmacı olarak katılan
Taraf Gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, ilk defa Türkiye tarihinde sivillerin Anayasa yapacağını belirterek, "Bu
anayasayı güzel bir şekilde yaparsak birlikte yaşamamızın kitabi bir metnini oluşturmuş olacağız." dedi.
Alanlarında uzman yazar ve akademisyenleri Bingöl'e getirerek vatandaşlarla bilgi alışverişini sağlamayı
hedefleyen Bingöl Belediyesi'nin bu ayki konuğu 'Sivilleşme ve Demokrasi` konusuyla Taraf gazetesi
yazarı Yıldıray Oğur oldu.
Cumartesi günü saat 14.00'te Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen
Sivilleşme ve Demokrasi` konulu konferansa Belediye Başkanı Serdar Atalay, Belediye Başkan
Yardımcıları Ali Sezgin ve Burhan Arıkız, Mustazaflar ile Dayanışma Derneği Bingöl Şube Başkanı
Araştırmacı Yazar Mehmet Şenlik, Buhara Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Cengiz Değişgeç, kamu
kurum temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

12 Mart muhtırasının altında 4 generalin imzasının bulunduğunu ve muhtıranın bir kağıt parçasından
ibaret olduğunu belirten Taraf gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, muhtıranın yayınlandığı zamanda muhtıraya
kağıt muamelesinin yapılmadığından bahsederek, "O günkü tarihi anlatıp, o günden bugüne kat ettiğimiz
mesafeyi anlamak açısından anlamlı olacaktır. O kağıt parçası, selefonlu çok adi bir zarfın içerisinde
Ankara'da 3 yere gidiyor. Biri Çankaya Köşkü'ne Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a gidiyor. Diğeri Türkiye
Büyük Millet Meclisi'ne gönderiliyor. 3. Zarfta TRT'ye gönderiliyor. Yapılan işlemler demokrasiye müdahale.
TRT'de iç haberler servisine gönderilen zarfın 13:00 haberlerinde okunması isteniliyor. Zarfı TRT'ye
götüren subaylar, haberlerde muhtıranın okunmasını bekliyorlar. Muhtıra haberlerde okunduktan sonra
TRT İç Haberler Müdürü'nden bu muhtıranın TRT'de okunduğuna dair okundu diye evrak alıyorlar.
Darbeler bürokratik mekanizmalar içerisinde yürütülüyordu. Haberin okunduğu 13.00 ajansının 18. dakika
sonrasında dönemin Başbakanı Süleyman Demirel istifa ediyor. 27 Nisan e-muhtırasını düşünecek
olursak, hükümet o e-muhtıranın karşısında durdu. Ancak Süleyman Demirel muhtıraya sadece 18 dakika
dayanabildi." dedi

Süleyman Demirel Muhtıraya Sadece 18 Dakika Dayanabildi
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“KADIN KOORDİNASYON MERKEZİNİN AÇILIŞI”

Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Bingöl Belediyesi bünyesinde kurulan
Kadın Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptılar.

BAŞKAN ATALAY: BU MERKEZ BİR İHTİYAÇTAN DOĞDU

BAKAN YILMAZ: BİNGÖL'DE EN FAZLA DESTEKÇİLERİMİZ KADINLARIMIZDIR

BAKAN ATALAY: BİNGÖL'DEKİ BU TOPLANTI BENİ ÇOK DUYGULANDIRDI

Kültür Merkezi'nde gerçekleşen açılış törende konuşan Belediye Başkanı Serdar Atalay, Kadın
Koordinasyon Merkezi'nin ihtiyaçtan doğduğunu söyleyerek, “Bingöl'de hanımların bir Kadın Koordinasyon
Merkezi'ne ihtiyacı vardı ve buranın köprü olma gibi bir fonksiyonu vardı. Biz buna belediye olarak talip
olduk. Tabi diğer sosyal kuruluşlarımızın, diğer kamu kuruluşlarımızın yaptığı faaliyetlerin yanında kalan
eksiklikleri doldurma adına mütevazi ama müşfik bir anlayışla yola çıktık. Kadın Koordinasyon Merkezi,
hayırseverlerle muhtaç insanlar arasında bir köprü olacak. Belediye Meclis kararıyla yürüttüğümüz bu
faaliyeti inşallah resmi açıdan da mükemmel bir şekilde diğer belediyelere de örnek olacak şekilde
yürütmeyi hedefledik. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum” dedi.

AK Parti'nin Bingöl'de en fazla destekçilerinin kadınlar olduğunu ifade eden Bakan Yılmaz, “Kalkınmadan
sorumlu bir bakanım. Bölgenin gelişmeden sorumluyum. Kalkınmanın sadece ekonomi olmadığını, sadece
yol, bina, maddi gelişme olmadığını gayet iyi biliyorum. Bizim hükümet olarakta kalkınma anlayışımızın
odağında insan vardır. Bir yörenin, bölgenin kalkınmış olmasını söylememiz için insanın koşullarını
iyileştirmemiz lazım. Yaptığımız hizmetlerin karşılığını fazlasıyla görüyoruz. Bingöl'de en fazla
destekçilerimiz kadınlarımızdır” diye konuştu.

“Bingöl'deki bu toplantı beni çok duygulandırdı. Bu toplantıyı hep güzel anımsayacağım” diyen İçişleri
Bakanı Beşir Atalay, “Sevgi mağazalarıyla, yardım zincirleriyle zor durumdaki insanlara hayatın en anlamlı
işini yapıyorsunuz. İster politika içinde olsun ister hayatın diğer kesiminde olsun en değerli iş çaresiz
insanlara çare olmaktır. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak, onların duasını almak, onların memnuniyetini
almak gerçekte bu hayatımızın en zevkli anlarıdır. Kalkınmada sosyal politikalar çok önemlidir. Çünkü
sosyal politikalar, insana götürülen işlerle ilgilidir. İşte bu Kadın Koordinasyon Merkezi, Sevgi Mağazaları
bunun bir örneğidir. Kadınların haklarını en iyi koruyacak olan birey yine kadının kendisidir. Bunun yolu da
kadınlarımızın daha iyi eğitim görmesidir. Bugünkü insanıi boyutu ve duygusal boyutuyla ağırlıkta olan bu
toplantı için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu
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“SERTİFİKA TÖRENİ”

Belediyemiz, Halk Eğitim Merkezi ve İş-Kur ortaklığı ile açılan 8 branşta meslek edindirme
kurslarındaki başarılı olan 160 kursiyere sertifikaları verildi.

Belediye olarak kendimizi sorumlu hissettik

Halk Eğitim Merkezi ve İş-Kur ortaklığı ile başlatılan meslek edindirme programları kapsamında kurslar açan
Belediyemiz, dün saat 14.00'da Belediyemiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Bilgisayar
Operatörlüğü, Halkla İlişkiler ve Satış Elemanı, Çocuk Gelişimi, Aşçılık, Peyzaj ve Bahçe Yetiştiriciliği, Yaşlı
ve Hasta Bakımı, Web Tasarım ve Satış Elemanı Kurslarına katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.
Belediyemiz ilk defa açtığı kurslarla kalifiye eleman yetiştirildiği gibi kursa katılan kişilere günlük 15 TL gibi bir
katkı da sundu.

İş-Kur'un açmış olduğu kurslardan Belediye olarak ciddi manada istifade ettiklerini ifade eden Belediye
Başkanımız Serdar Atalay, İki türlü proje talebinde bulunduklarını belirterek, “Birincisi direk istihdama dönük
projeler. İkincisi meslek edindirmeye dönük projeler. 2010 yılı içerisinde istihdam ile ilgili projelerde çok güzel
çalışmalar oldu. Bingöl Belediyesi adına Düzağaç Kavşağı'nı İş-Kur kapsamında alınan elemanlarla
tamamladık. Bingöl'den Kervansaray il sınırına kadar refüj düzenleme, peyzaj vesaire çalışmalar noktasında
yine İş-Kur elemanlarından istifade ettik. Bu kurslar şu açıdan önemliydi. Kursa katılan arkadaşlarımız
emeklerine güvenerek, alın terleriyle para kazanmalarını sağladık. Hem de güzel ürünler ortaya çıktı.
Tembelliğe, atalete karşı çok pozitif tablolar oluştu. Bunun devamı adına da 2011 yılında benzer projelere
müracaatımız olacak. Ayrıca meslek edindirme kursu olarak ödeneğin daha yüklü bir miktarda olması,
burada ödeneğin tam kullanılamamış olması itibariyle belediye olarak kendimizi sorumlu hissettik” dedi.
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“MİNİ KONSER”

Kursiyerlere belgeleri verildi

Avni Polat'tan mini konser

Vali Mustafa Hakan Güvençer'in
konuşmasının ardından Kursu başarıyla
bitiren kursiyerlere Bingöl Belediyesi,
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme
belgesi verildi.

Sertifika töreninin ardından Bingöllü
Sanatçı Avni Polat, davetlilere mini bir
konser verdi. Konserin ardından
Belediyemiz Kültür Merkezi'ni gezen Vali
Mustafa Hakan Güvençer, çalışmalar
hakkında Belediye Başkanımız Serdar
Atalay'dan bilgi aldı.
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“AİLEDE SEVGİ İLETİŞİMİ”

Eğitimci Yazar Vehbi Vakkasoğlu, “Biz birbirimizi sevmeye mecburuz. Çünkü Allah'a hamd olsun biz
Müslüman'ız. Birbirimizi sevmek iman borcudur” dedi.

SEVGİ KAYNAKLI BİR EĞİTİM OLUŞTURMALIYIZ

Belediyemiz tarafından 'Sevgi merkezli eğitim ve ailede sevgi iletişimi' adlı bir konferans düzenlendi.

Cumartesi günü saat 14.00'da Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konferansa Eğitimci Yazar Vehbi Vakkasoğlu,
Moral FM sunucusu Fethi Çağıl ve Şair Selahattin Kocaaslan'ın yanı sıra Vali Mustafa Hakan Güvençer,
Belediye Başkanımız Serdar Atalay, Solhan Belediye Başkanı Niyazi Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Cevdet
Çalbay, BİNTSO Başkanı Kemal Bozan, eski Belediye Başkanı Bedri Tuğ, Belediyemiz Meclis Üyeleri ve çok
sayıda davetli katıldı.
Moral FM sunucusu Fethi Çağıl ve Şair Selahattin Kocaaslan'ın birbirinden güzel şiir dinletilerinin yer aldığı
konferansa yoğun ilginin olduğu görüldü.

Şiir dinletilerinin ardından davetlilere hitap eden Eğitimci Yazar Vehbi Vakkasoğlu, Hz. Peygamberin (SAV)
güzel ahlakından örnekler vererek, sürekli "sevgi" kavramı üzerinde durdu. "Sevgi ya tam olur, ya da hiç
olmaz" diyen Vakkasoğlu, bizi yaratan rabbimize karşı da sonsuz bir sevgiyle bağlanmamız gerektiğine dikkat
çekti. Vakkasoğlu, sevginin ipek kadar yumuşak, sevgisizliğin ise kılıç kadar keskin olduğunu ifade ederek,
sevginin paylaşmakla çoğalacağını vurguladı.Sevgisiz eğitim olamayacağını ve sevilmesi halinde ise
öğretmenliğin dünyanın en güzel mesleklerinden biri olduğuna dikkat çeken Vehbi Vakkasoğlu, öğretmenlik
mesleğinin sevgiden ibaret olduğunu dile getirerek, “Biz birbirimizi sevmeye mecburuz. Çünkü Allah'a hamd
olsun biz Müslüman'ız. Birbirimizi sevmek iman borcudur. Eğitim denince herkes öğretmenlere bakıyor.
Eğitim sadece okula ve öğretmene bırakılması doğru değildir ve noksandır. Bütün anne ve babalar birer
öğretmen olacaklar ve öğretmenlerimizde birer anne ve baba olacaklar. Anne, baba ve öğretmeni
kaynaştırarak sevgi kaynaklı bir eğitim oluşturmalıyız” diye konuştu.

2011 Bingöl Belediyesi Faaliyet Raporu86



“TARİH VE DİL BAĞLAMINDA ZAZALAR”

Bingöl de uzun yıllar sonra Zazaca ve Zazaların bilimsel olarak ele alındığı Tarih ve Dil Bağlamında Zazalar
konulu bir panel düzenlendi. Ünlü Dilbilimci ve Araştırmacı Yazar M.Malmisanij ve Araştırmacı Wisif Zozani nin
panelist olarak katıldığı programa yoğun ilgi gösterildi.
BİN-DER ile FIRAT-DER'in ev sahipliğinde Nûbihar ve Vate dergilerinin işbirliğiyle Belediye Kültür Merkezinde
düzenlenen panelin moderatörlüğünü N.Celali yaptı.
Tebliğ dilinin Kürtçenin Zazaca lehçesi ve Türkçe olduğu panelde, Zazaların tarihine ilişkin bir sunum yapan
Araştırmacı Wisif Zozani, slâytlar eşliğinde önemli bilgiler aktardı. Sunumunda belgelere dayalı olarak, Zaza
tarihi, Zaza dilinin coğrafyası, Zaza'ların diğer milletler tarafından ne şekilde isimlendirildiğini ele aldı.

Zazaların tarih boyunca farklı topluluklar tarafından birden fazla isimle anıldığını belirten Wisif Zozani, Ortaçağ
İslam kaynaklarında Dünbüli, Osmanlı Kaynakları ve batılı Oryantalistlerin eserlerinde Zaza, Zazaların da
kendilerini bölgesel olarak Kırd, Kırmanc ve Dımıli olarak adlandırdığını söyledi.

Zozani, örnek olarak 1650'de Çapakçur'a gelen Evliya Çelebi'nin şehir halkını Ekrad-ı Zaza (Zaza Kürtleri)
olarak isimlendirdiğine dikkat çekti. Bu kullanımın Cumhuriyetin başına kadar devam ettiğini ifade eden
Zozani, M.Kemal tarafından söylenen ve daha sonra Osmanlıca olarak yayınlanan “Nutuk” isimli eserde,
Sivas bölgesinde yaşayan Zazaları “Zaza denilen Kürtler” tabiriyle isimlendirdiğini kaydetti.

“ZAZALAR BİRDEN FAZLA İSİMLE ADLANDIRILMIŞLAR”

“ZAZA KÜRTLERİ TANIMLAMASI NUTUK'TA DA VAR”
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“SEVGİ EVLERİNDE 23 NİSAN KUTLAMASI”

Bingöl Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nin düzenlediği organizasyonla Sevgi Evleri'nde 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.
Vali Mustafa Hakan Güvençer ve Belediye Başkanı Serdar Atalay, Bingöl Belediyesi Kadın Koordinasyon
Merkezi'nin düzenlemiş olduğu programda, Sevgi Evleri'nde barınan çocuklarla birlikte 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutladılar.
Vali Güvençer ve Başkan Atalay, kutlama programına eşleri ile birlikte katıldılar.
Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Güvençer ve Başkan Atalay, çocuklara hediyeler vererek, bayramlarını
kutladılar.
Bingöllü Sanatçı Avni Polat'ın da sahne aldığı programda çocuklar doyasıya eğlediler. Polat'ın türküleriyle
coşan çocuklar Başkan Atalay ile birlikte halay çektiler.
Palyaço gösterisinin yer aldığı programda, çocuklar gönüllerince eğlenip, güzel bir an yaşadılar.
Sevgi Evleri'nde barınan çocukların kendileri için ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Vali Güvençer ve Başkan
Atalay, “Çocuklarımızın temelini ne kadar sağlam atarsak geleceğimize yatırımı o kadar sağlam yaparız. Bu
nedenle özellikle buradaki çocuklarımızın iyi yetişmesi, bizleri o derece onurlandırmaktadır. Sevgi Evleri'nde
barınan çocuklarımızla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamak istedik. Buradaki çocuklarımız
büyüdüklerinde çeşitli devlet kademelerinde farklı iş gruplarında veya muhakkak bir yerlerde sorumluluk
sahibi kişiler olacaklar. Bu bağlamda hem Sevgi Evleri çalışanlarına hem de müdürümüze gözümüzü arkada
bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz” dediler.
Program, çocuklara ikram yapılmasının ardından son buldu.
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“İKBALLE DİYAR DİYAR BİNGÖL PROĞRAMI”

İkballe Diyar Diyar Bingöl programı 27 Nisan 2011 Çarşamba günü saat 19:00'da Kanal 7 ekranlarında
izleyicileri ile buluşacak.

Bingöl Belediyesi'nin davetlisi olarak 78 Nisan 2011 tarihleri arasında şehrin kültürel, folklor ve düğün
konularında program çekimi yapan İkbal'le Diyar Diyar programı 27 Nisan 2011 Çarşamba günü saat 19:00'da
Kanal 7 ekranlarında olacak.

Bingöl Belediyesi'nin Kültür Merkezinin destekleri ile çekilen İkbal'le Diyar Diyar programında Bingöl'ün
yöresel kıyafetleri, yemekleri, halk oyunları ve türküleri ekranlara gelecek.

Ekranların sempatik sunucularından İkbal Gürpınar, İkbal'le Diyar Diyar programı, kültürel değerlerimizin
tanıtılması, kaybolmaya ramak kalan geleneklerimizin yaşatılması ve tanıtılması amacıyla önemli bir yere
sahip.
İkbal Gürpınar bu hafta Bingöl'ün güzelliklerini ve eşsiz lezzetlerini ekrana taşıyacak. Her hafta farklı bir ilden
seslenen programda bu hafta Bingöl'deki kına gecelerine konuk olacak. İkbal'le Diyar Diyar programı her
bölümünde Anadolu'nun doğal güzelliklerini, sosyal dokusunu, kültürünü, geleneklerini ve göreneklerini,
turizmini ve mutfağını ekranlarınıza getiriyor.
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“EĞİTİME KATKI PROJESİ”

2009 yılı içerisinde devralınan Gençlik Merkezi ve Kültür Merkezinde bin öğrenciye ücretsiz dershane hizmeti
veren Bingöl Belediyesi, eğitim alanındaki hizmetlerine devam ediyor.

Eğitim ve öğretim yılının başında Gençlik Merkezi ve Kültür Merkezi bünyesinde uzman eğici kadrosu ile özel
dershaneye gidemeyen öğrencilere ücretsiz özel eğitim şansı sunan Bingöl Belediyesi ödüllü deneme sınavı
yapacak. 567. sınıflara yönelik 01 Mayıs tarihinde yapılacak deneme sınavının son başvuru kayıt tarihi ise 29
Nisan 2011 Cuma günü olacağı açıklandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bingöl Belediye Başkanı Serdar Atalay, kurum olarak önceliklerinden olan eğitim
alanındaki faaliyetlerine hız vererek devam edeceklerini kaydetti.
Gençlik Merkezi ve Kültür Merkezi gençlere yönelik ciddi faaliyetlerde bulunduklarını aktaran Atalay,
“Dershaneye gitme imkânı bulunmayan öğrencilere Seviye Belirleme Sınavı (SBS) eğitimi veriyoruz.
Dershane ve kırtasiye masraflarını biz karşılıyoruz. Bu öğretmenlerin maaşlarını belediye olarak biz
karşılıyoruz. Burada amaç şudur, Bingöl'de fırsat eşitliği oluşturmak. Önümüzdeki günlerde yapacağımız
sınav da bu hizmetlerden biri. Bingöl'ün bütün ilçe ve beldelerinin tümüne hitap ediyoruz. Oralarla ilgili de
gerekli çalışmaları başlatmış durumdayız” dedi.

Sınav hakkında bilgiler veren Atalay, “567. sınıflara yönelik 01 Mayıs tarihinde yapılacak olan deneme sınavı
ile bir yıl boyunca ücretsiz kurs kazanma fırsatı olacak. Bütün öğrencilerimize tüm konularla ilgili test ve aylık
denemeler yapılacaktır. Önümüzdeki yıl kayıt yapan öğrencilerimize SBS kitap setleri verilecektir” şeklinde
konuştu.

Kontenjanların sınırlı olduğu belirtilen ödüllü deneme sınavı için kayıtların şahsen Bingöl Belediyesi Gençlik
Merkezi ve Kültür Merkezinde yapmaları gerektiği kaydedildi. Ayrıca, SBS' ye girmeyenlerin önümüzdeki yıl
'Okuma Salonları'na kayıt yaptıramayacağı öğrenildi.
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“BAŞPOLİSLİK”

Bingöl Emniyet Müdürlüğü`nde, meslek içi yükselme sınavında başarılı olan 48 polise `başpolislik` rütbesi
takıldı.

Meslek içi yükselme sınavında başarılı olan 48 polise `başpolislik` rütbeleri dün saat 16.00'da Kültür
Merkezi'nde düzenlenen törenle takıldı.
İlk defa gerçekleşen başpolis rütbe terfi törenine; Vali Mustafa Hakan Güvençer, Belediye Başkanı Serdar
Atalay, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hamza Celepoğlu, Vali Yardımcısı Abdulaziz Aydın, İl Emniyet
Müdürü Ahmet Akbal, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polis memurları ile başpolis eşleri katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü Ahmet Akbal, Türkiye genelinde 9 bin 750 başpolis
memuru kadrosu tahsis edildiğini belirterek, kadroda sınava katılmayı hak eden 115 polis memuru arasından,
en yüksek puanı alan 48 polisin `başpolis` memuru olmaya hak kazandığını ifade etti.
İl Emniyet Müdürü Akbal'ın konuşmasının ardından, başpolis memurluğuna atanan polis memurlarına
rütbeleri takıldı.
Başpolis memurluğuna atanan polis memurlarının özgeçmişinin slayt ortamında tanıtıldığı törende;
başpolisliğe terfi eden polislere, Vali Mustafa Hakan Güvençer, Belediye Başkanı Serdar Atalay, İl Jandarma
Komutanı Kurmay Albay Hamza Celepoğlu, Vali Yardımcısı Abdulaziz Aydın, İl Emniyet Müdürü Ahmet Akbal
ve başpolis eşleri tarafından rütbeleri takıldı.
Rütbe töreni esnasında ayrıca başpolis eşlerine birer gül hediye edildi
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“ÖLÜLERİMİZ KONUŞUYOR”

Merhaba Sanat Tiyatrosu, ´Ölülerimiz Konuşuyor´ adlı oyunu, dün akşam Bingöl'de sahnelendi.
Merhaba Sanat Tiyatrosunun sahnelediği Karanlığın İçinde Aydınlık Yüzler- Ölülerimiz Konuşuyor´ adlı
oyun, iHD Bingöl Şubesi´nin organizyonu ile pazartesi akşamı saat 19.00´da Bingöl Kültür Merkezinde
sahnelendi.
İki perdelik oyunda faili meçhullere kurban giden kişilerin yaşamlarından kesitler sunuldu.

Oyunun bitiminde sahneye çıkan, iHD Bingöl Şubesi Başkanı Nihat Aksoy yaptığı konuşmada: “ 12 Eylül'ün
yarattığı trajedinin mağdurları tarafından 1986 yılında İnsan Hakları Derneği olarak filizlendi. Filizden çıkan
ağacın bir dalı da İHD Bingöl Şubemiz oldu. Şubemiz 11 yaşına girdi. Yıldönümümüz vesilesiyle sizleri
Merhaba Sanat Tiyatrosuyla buluşturduk. Faili meçhul cinayetleri, işkenceleri konu alan tiyatro oyundaki
karakterler,17500 faili meçhul cinayetin sadece sembolleridir. Ülkemizdeki onuru için hayatını kaybedenler,
şehittirler. Şehitler de hep tarihin kalbidirler. O kalp hep atacak ve yolumuzu hep aydınlatacaktırlar.” dedi
Merhaba Sanat Tiyatro genel sanat yönetmeni Ramazan Velieceoğlu, İHD Bingöl şubesine teşekkür
ederek, “Çocukları panzerlerin ezmediği, gaz balarının atılmadığı, gençlerin ölmediği, anaların gözyaşı
dökmediği, herkesin kendi anadilinde türkülerini söylediği, savaşların olmadığı, insanların kardeşçe barış
içinde yaşadığı, bir dünya umut ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerimizi ancak tiyatro ile aktarıyoruz.” Dedi.

2011 Bingöl Belediyesi Faaliyet Raporu92



“GENÇLİK ŞÖLENİ”

Bingöl Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlediği gençlik şölenine yoğun bir katılım
sağlandı.

Bingöl Belediyesi 2011 Yılı Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde, Bingöl Belediyesi Gençlik Merkezi ve
Kültür Merkezlerinin katkılarıyla düzenlenen 'Gençlik Şöleni Başlıyor' etkinliği önceki gün saat 18.00'de Kültür
Merkezi'nde düzenlendi. Program, Belediye Gençlik Merkezi bünyesinde bulunan müzik gurubunun sahneye
çıkmalarıyla başladı.

Katılımın yoğun olduğu programda Belediye Başkanı Serdar Atalay, gençlere hitaben yaptığı konuşmada,
gençliğe çok önem verdiğini belirterek, Bingöl'deki gençliğin sorunlarını ve ihtiyaçlarını iyi bildiğini söyleyerek,
“Bingöl Belediye Başkanı olmadan önce Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanı görevini
yürütüyordum. Bütün çalışmalarımda enerjimi gençlerin spor, sanat, kültür ve gelişimi alanında harcadım.
Bunun en büyük örneği de Bingöl Belediye Başkanı olduktan sonra Kültür ve Gençlik Merkezlerini
belediyemizin bünyesine alarak gençliğe kazandırdım. Bu geceki şenliğe gençliğin büyük bir rağbet
gösterdiğini görünce bu beni çok duygulandırdı. Bu da gösteriyor ki doğru yoldayız. Bu şölenin oluşmasında
Belediyemiz Gençlik Merkezi Müdürü Veysi Zengin'e ve Belediyemiz Kültür Merkezi Müdürü Ali Rıza
Korkutata'ya teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Serdar Atalay konuşmasının ardından sahnede Zazaca, Kürtçe ve Türkçe okuduğu
birbirinden güzel eserlerle gençlere unutulmaz anlar yaşattı.

Program, 'Gençlik Şöleni Başlıyor' çerçevesinde Belediye Gençlik Merkezi'nin düzenlemiş olduğu tiyatro
etkinliği ile devam etti.
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“KUTLU DOĞUM HAFTASI”

Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Anadolu Öğretmen Lisesi`nin düzenlediği programda, öğrencilerin
Peygamberimize (sav) okuduğu naatlar izleyenleri ağlattı.

Anadolu Öğretmen Lisesi'nin öğrencileri Kutlu Doğum Haftası nedeniyle dün saat 14.30'da Kültür Merkezi'nde
bir program düzenledi.
Yoğun ilginin olduğu programa, kamu kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler
katıldı.
Öğrencilerin Peygamber Efendimiz üzerine söylediği şiirler ve ilahiler, izleyenler tarafından büyük bir beğeni
toplayarak, Hz. Peygamberin sevgisi yüreklerde hissedildi.
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“DEPREM ANITI” AÇILIŞI

Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi ve Gençlik Merkezi 1 Mayıs 2003 Bingöl Depremi`nde hayatını
kaybedenler için Çeltiksuyu Köyü`nde 'Deprem Şehitleri Anıtı` yaptı. Yapılan anıt, pazar günü saat
14.00`da ÇeltiksuyuYİBO`da düzenlenen törenle açıldı. Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, yağmurun yağdığı
esnada yaptığı konuşmasında;&`;1 Mayıs Bingöl Depremi`nde ölen çocuklarımız için gökyüzü bile ağlıyor”
dedi.

ÇeltiksuyuYİBO'da düzenlenen törene; Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Bingöl Milletvekili Yusuf Coşkun,Vali
Mustafa Hakan Güvençer, Bingöl Belediye Başkanı Serdar Atalay, Vali Yardımcısı Alper Çığ, İl Milli Eğitim
Müdürü Mehmet Ali Hansu, AK Parti Bingöl milletvekili adayı Eşref Taş, AK Parti İl Başkanı Cevdet Çalbay,
ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Hansu: “Yavrularımız bina yüzünden hayatını kaybetmişlerdir.”
1 Mayıs 2003 Bingöl Depremi'nde hayatını kaybedenlerin için okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan
programda açılış konuşması yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Hansu, depremde ölen çocukları
depremin değil, binanın öldürdüğünü söyleyerek, “Yavrularımız hakikaten bina yüzünden hayatını
kaybetmişlerdir. Bu bizi üzmüştür. Kimsenin çürük yapı yapmaya hakkı yoktur” dedi.
Başkan Atalay: “Anıtın sembolik değeri bizim için çok büyüktür”
Depremde hayatını kaybedenler için vefa adımı olarak böyle bir anıt yaptıklarını ifade eden Belediye
Başkanı Serdar Atalay, “Bu anıtın sembolik değeri bizim için çok büyüktür. Yaşanan depremlerden sonra
insanlarımızda deprem bilinci oluştu. İnşallah bu bilinç daha da artacaktır. Depremde hayatını
kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum” diye konuştu.
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“DEPREMLER ve BİNGÖL”

Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, tabiat hadiselerini afet boyutuna dönüştürenin insan olduğuna dikkat çekti.

TMMOB Jeoloji Mühendisler Odası Diyarbakır Şubesi Bingöl Temsilciliği, Bingöl depreminin 8. yılı
münasebetiyle dün saat 14.00'da Kültür Merkezi'nde 'Depremler ve Bingöl' adlı bir konferans düzenledi.
Konferansa Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Vali Mustafa Hakan Güvençer, Bingöl Milletvekili Yusuf Coşkun,
Belediye Başkanı Serdar Atalay, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Konferansta bir konuşma yapan Bakan Yılmaz, bir Bingöllü olarak depremlerin ne demek olduğunu gayet iyi
bildiğini söyleyerek, “ Ben kendim bizzat çocuk yaşta 1971'de bir deprem yaşadım. 1971 depremi gerçekten
Bingöl'ü yerle bir eden bir deprem idi. En son 2003'te yine Bingöl büyük bir deprem yaşadı. Bu depremden
sonra Düzağaç bölgesindeki yerleşim yerleri şekillendi. Bingöl olarak depremi çok iyi tanımak ve anlamak
zorundayız ve depreme uygun bir şekilde yaşamak durumundayız” dedi.
Felaketin bir tanımı olduğunu ve bu tanımı yıllarca önce bir yerde okuduğunu kaydeden Bakan Yılmaz,
“Felaketlere tabi afet deniliyor. Halbuki işin bir tabiat boyutu ve bir de insan boyutu var. Aslında tabiat hadiseleri
afete dönüştüren insandır. Tabiat hadiseleri aynı zamanda her yerde olur. Fakat insan tabiata uygun bir şekilde
davranmazsa, işte asıl o zaman tabiat hadiseleri afete dönüşür. Bizde karşı karşıya kaldığımız bu gerçeği
kabul etmek ve çok iyi tanımak zorundayız. Bunu da çok bilimsel bir şekilde yapmak durumundayız” şeklinde
konuştu.
Bakan Yılmaz'ın konuşmasının ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrrd. Doç. Dr. Onur
Köse, 'Depremler ve Bingöl' adlı bir konferansı verdi.

“BAKAN YILMAZ GENÇLERLE”

Devlet Bakanı Yılmaz, sabah Belediye Kültür Merkezine ait kafeteryada kahvaltı yaptı.
Aynı gün Bakan Yılmaz, saat 17.30'da Kültür Merkezi'nde bir grup gençle bir araya geldi. Bakan Yılmaz'a
Belediye Başkanı Serdar Atalay ve AK Parti İl Başkanı Cevdet Çalbay da eşlik etti.
Gençlerin sorunlarıyla yakından ilgilenen Bakan Yılmaz, gençlerin sorunlarıyla ile ilgili soruları da not aldı.
AK Parti'nin bir ideoloji partisi olmadığını, bir kitle partisi olduğunu söyleyen Bakan Yılmaz, AK Parti'nin ana
derdinin vatandaşa hizmet götürmek olduğunu ifade ederek, “AK Parti ile birlikte Türkiye'de bir ferahlama
oldu. Eskiden insanlar fikirlerini rahat bir şekilde söyleyemezdi” dedi.
Hükümet olarak temel dertlerinin istihdam olduğunu belirten Bakan Yılmaz; havaalanı, üniversite, hastane
gibi alt yapısı olmayan yerlere yatırım gelmediğini ancak yapılan çalışmalarla bu alt yapıyı büyük oranda
kurduklarını kaydederek, “Bir ilde güvenlik yoksa orada yatırım yapılması çok zor. Bingöl'de çok şükür
güvenlik anlamında bir huzur ortamı oluştu. Huzur ve güvenlik özel sektör yatırımlarında çok önemli. Bu
nedenle Bingöl'ün huzur ve güvenlik ortamına sahip çıkmalıyız” diye konuştu.
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“ENGELLİLER PROGRAMI”

Toplumda ikinci sınıf insan muamelesi gören engelliler, imkan verilmesi durumunda her zorluğun
üstesinden gelebileceklerini gösterdi.
Bingöl Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler tarafından kurulan Güneşin Doğuşu Derneği Genç Beyinler
Grubu ve Özel Bir Umut Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından engellilere yönelik bir program
düzenlendi.
Bingöl Kültür Merkezi'nde dün saat 16.30'da düzenlenen program, vatandaşlardan yoğun ilgi görürken,
engelli öğrenciler gecede çeşitli gösteriler sundu.
Program işitme engelli öğrencilerin işaretlerle İstiklal Marşı'nı okumasıyla başladı. Programda konuşan
Genç Beyinler Grubu temsilcileri, engellilerin toplumda ikinci sınıf insan muamelesi gördüğünü belirterek,
engellilere daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiğini vurguladılar.
Programda konuşan Vali Mustafa Hakan Güvençer de, engellilerin boynunu bükecek herhangi bir
ayıplarının bulunmadığını belirterek, engellilerin kendileriyle barışık olmaları vurgusunu yaptı. Vali
Güvençer, organizasyonda emeği geçenlere de teşekkür etti.
Altı Nokta Körler Derneği Bingöl Şube Başkanı Abdulhamit Akarca ise, her şeyin başının eğitim olduğunu
belirterek, “Bugün Bingöl'de üniversite olmasaydı böyle bir etkinlikte olmayacaktı. Körler derneğini
kurduğumuzdan beri ilk defa Bingöl'de böyle bir organizasyona şahit oluyoruz” ifadelerini kullandı.
Görme engelli olan AK Parti İstanbul Milletvekili Lokman Ayva ise, konuşmasıyla geceye renk kattı. Esprili
konuşmasıyla salonu kahkahaya boğan Ayva, hayatından örnekler vererek, engellilerin hayatla
mücadelesinin önemini anlattı. Engellilere 'mücadelenizden vazgeçmeyin' çağrısında bulunan Ayva, hiç
kimsenin kendisi yerine sevemeyeceğini, sevinemeyeceğini belirterek, “Bu nedenle herkesin kendi çözüm
rolü olmalıdır” dedi.
Programda konuşan Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz da, toplumların değişik göstergelerinin olabileceğini
belirterek, gelişmişliğin en büyük göstergesinin engellilere yaklaşım biçimi olduğunu söyledi.
Engelli vatandaşlarında normal vatandaşlar gibi hayatı dolu dolu yaşamaları gerektiğini belirten Bakan
Yılmaz, “Engellilerin kendine özgüveninin olması lazım. Bunun için de çevresindekilerin güveni lazım” dedi.
Hükümet olarak engellilere yönelik önemli düzenlemeler yaptıklarını belirten Bakan Yılmaz, önümüzdeki
dönemde daha fazlasını yapacaklarını kaydetti.
Yapılan konuşmaların ardından Özel Bir Umut Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören engelli
öğrenciler tarafından Kolbastı, Şanlıurfa yöresine ait halk oyunları, Apachi ve Avare dansları gösterileri
yapıldı. Gecede Avni Polat, Numan Hadi ve Cevdet Bağca da birer konser verdi
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“KADIN KOORDİNASYON ANNELER GÜNÜ”

Bingöl Belediyesi'ne bağlı Kadın Koordinasyon Merkezi, Anneler Günü münasebetiyle annelere gül dağıttı.

Bingöl Belediyesi'ne bağlı Kadın Koordinasyon Merkezi, Anneler günü münasebetiyle Bingöl Kadın Doğum ve
Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret ederek, burada annelere gül ve çocuk bezi dağıttı.
Annelerin sevgi ve hoşgörünün tükenmez kaynağı olduğunu söyleyen Kadın Koordinasyon Merkezi
yöneticilerinden Tuba Atalay ve Songül Arıkız, annelerin bir gün değil, her gün hatırlanması gerektiğine vurgu
yaparak, “Anneler günü sadece bir gün değil, yılın bütün günlerinde hatırlanmalı. Biz bunu böyle görüyoruz,
ayrıca bütün hastalara da acil şifalar diliyoruz” dediler.
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“DÜŞÜNMEK FARZDIR”

Şair-Yazar Metin Önal Mengüşoğlu, &`;Toplumumuz düşünmeyi bir kenara bıraktı, artık birilerinin kendileri
yerine düşünmesini istiyorlar” dedi.
Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), 'Düşünmek Farzdır' isimli bir konferans düzenledi.
Haftasonu Kültür Merkezi'nde saat 13.30'da Şair-Yazar Metin Önal Mengüşoğlu'nun 'Düşünmek Farzdır'
isimli konferansına Memur-Sen Bingöl Başkanı Abdurrahman Ensari, Eğitim-Bir-Sen Bingöl Şube Yunus
Kava, Diyanet-Sen Bingöl Şube Başkanı Mücahit Çelik, sendika temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını Eğitim-Bir-Sen Bingöl Şube Yunus Kava,
yaptı.
Eğitim-Bir-Sen'in yaptığı çalışmalara değinen Kava, “Eğitim-Bir-Sen sendikal ezberi bozmuş, sendikal
örgütlenme alanında beyaz bir sayfa açmış. Kavga zemininde rekabet yerine, rekabet zemininde hizmet
anlayışıyla sendikacılığa yeni bir soluk getirmiştir. Bizler 'kuruş' sendikacılığı değil 'duruş' sendikacılığı, fikir
sendikacılığı, akademi sendikacılığı yapıyoruz. Eğitim-Bir-Sen sendikacılığı üye ve insanlığı eksene alarak
hak ve özgürlük mücadelesi olarak yapan, sendika olarak sendikalıların iyiliklerini artırma ve kötülükleri
engellemenin izdüşümü olarak anlayan bir misyonu temsil ediyoruz. Bu duygularla insanların hayatları daha
anlamlı, daha özgür, daha adil, daha aydınlık olsun diye mücadele eden tüm elçilere ve eylem adamlarına
şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Kava'nın konuşmasının akabinde Şair-Yazar Metin Önal Mengüşoğlu'nun, hayatını anlatan slayt gösterimi
yapıldı.
'Düşünmek Farzdır' isimli bir konferans veren Şair-Yazar Metin Önal Mengüşoğlu, toplumun düşünmeyi
bıraktığını söyledi.
Konuşmasında çok önemli noktalara dikkat çeken Mengüşoğlu, “Bir toplumun Şivan Perver'i varsa o
toplumun kültürü, tarihi ve varlığı vardır. O toplum yok sayılamaz. Bugün ben karşınızdaysam o türküler beni
var etti. İnsanın kordon bağı hangi toprağa gömülü ise insan o toprağa sıla-i rahimle bağlıdır, ne kadar o
topraktan uzak kalınırsa her geri dönüşte insanın burnu sızlar. Batılı (yurtdışı) insanlar topraktan koptu,
kendini dahi sevmeyen insanlar türedi. Aidiyetlerini ve mensubiyetlerini yitirdiler. Toprağımızda aidiyetlerini ve
mensubiyetlerini yitirmeyen insanlarımız var. Benim toprağım senin toprağını döver diye bir kavgaya gerek
yok, tüm topraklar Allah'ın (cc). Müslümanlar zulüm görüyor, Müslümanlar hep böylemiydi yoksa sonradan mı
böyle oldu. Bu işte bir yanlışlık var. Müslüman dünya düşünmekten korkuyor. Toplumumuz düşünmeyi bir
kenara bıraktı, artık birilerinin kendileri yerine düşünmesini istiyorlar” şeklinde konuştu.
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“HEMŞİRELER HAFTASI”

Hemşireler Haftası, İl Sağlık Müdürlüğümüzce organize edilen bir Tiyatro Gösterimi ile kutlandı.
Hemşireler Haftası münasebetiyle Sağlık Müdürlüğümüzün daveti üzerine Bingöl'e gelen Elazığ İl Sağlık
Müdürlüğü 'Sağlık Olsun' adlı tiyatro Ekibi, İlimiz Kültür Merkezi'nde davetlilere 'Suçlu Kim' adlı tiyatro
oyununu sahneledi.
Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Milletvekili Yusuf Coşkun, Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer,
Bingöl Vali Yardımcısı Mehmet Alper ÇIĞ, , bir çok Kurum Amiri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok
sayıda sağlık çalışanının katıldığı tiyatro oyunu büyük bir keyifle izlendi.
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde çalışan görevlilerin bir araya gelerek kurduklarını 'Sağlık Olsun'
tiyatro ekininin sahnelediği oyun, izleyenlerden büyük alkış aldı.
Tiyatro oyununun sahnelenmesinden sonra, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, kısa bir konuşmadan sonra
tiyatro ekibine çiçek verirken, Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer'de tiyatro ekibine plaket takdim etti.
Şeref defteri imzalandıktan sonra İl Sağlık Müdürümüz Dr. Cihan TEKİN, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ,
Milletvekili Yusuf COŞKUN ve Sağlık Olsun Tiyatro ekibi birlikte hatıra fotoğrafı çekti.

İMKB Bingöl Lisesi Tiyatro Topluluğu tarafından 'Fehim Paşa
Konağı' Bingöl Kültür Merkezinde ilk kez sahnelendi.
Turgut Özakman'ın yazdığı Padişah Abdülhamit saltanatının otuz
üçüncü yılında yaşanan siyasi ortamının ve buhranlı bir aşk
hikâyesinin' hiciv-komedi ile anlatıldığı 'Fehim Paşa Konağı' adlı
oyun, İMKB Bingöl Lisesi Tiyatro Topluluğu tarafından Bingöl'de
ilk kez sahnelendi.

Edebiyat Öğretmeni Orhan Ekinker'in öncülüğünde son
11 yıldır düzenli olarak yapılan tiyatro gösterilerine bu yıl
'Fehim Paşa Konağı' oyunuyla siyercilerinin karşısına
çıktı. Bingöl'de ilk kez sahnelenen 'Fehim Paşa Konağı'
oyunu sabah ve akşam seanslarıyla tiyatro severlerden
yoğun ilgi gördü.
Bingöl'de ilk kez sahnelenen oyunun Bingöl Lisesi
Edebiyat Öğretmeni Mehmet Bayatkara, Orhan
Ekineker, Burhanettin Esinti katkılarıyla aylar öncesinde
hazırlıklarının yapıldığı belirtildi.
Öğrencilerin sahnede gösterdikleri performans göz
doldururken, oyun seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

“FEHİM PAŞA KONAĞI”
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“TÜMSİAD AÇILIŞI”

Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, TÜMSİAD Bingöl Şubesi`nin Bingöl`de kurulmasından büyük bir mutluluk
duyduğunu ifade ederek, &`;TÜMSİAD ile birlikte işadamlarının zihninde büyük bir değişim oldu” dedi

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Bingöl Şubesi'nin açılışı yapıldı. Pazar günü saat
13.30'da Kültür Merkezi'nde gerçekleşen açılış programına Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, TÜMSİAD
Genel Başkanı Dr. Hasan Sert, Vali Mustafa Hakan Güvençer, Belediye Başkanı Serdar Atalay, TÜMSİAD
Şube Başkanları, kamu kurum müdürleri ve işadamları katıldı.
Program esnasında TÜMSİAD Bingöl Şube Başkanı İbrahim Alimoğlu, TÜMSİAD Afyonkarahisar Şube
Başkanı M. Emin Birliktir, TÜMSİAD Genel Başkanı Dr. Hasan Sert, Vali Mustafa Hakan Güvençer,
Belediye Başkanı Serdar Atalay ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz birer konuşma yaptılar. Yapılan
konuşmalarda TÜMSİAD Bingöl Şubesi'nin hayırlı olunması temennisinde bulunuldu.
Yoğun bir ilginin olduğu görüldüğü programın açılış konuşmasını yapan TÜMSİAD Bingöl Şube Başkanı
İbrahim Alimoğlu, yaptıkları çalışmaları anlattı.
Alimoğlu: “Ürdün'de 1 milyon 100 bin dolarlık bir iş sözleşmesini yaptık”
Derneklerinin Bingöl için hayırlar getirmesini dileyen TÜMSİAD Bingöl Şube Başkanı Alimoğlu,
amaçlarının işadamlarını bir araya getirmek olduğunu söyleyerek, “Bu amacı başardığımızı düşünüyorum.
İşadamlarımızda bu amaç doğrultusunda bizlere yardımcı oldular. Yaptığımız işin ilimiz için ne kadar
önemli olduğunu bildiğimiz için zorluklar şevkimizi kırmadı ve bu doğrultuda bir şeyler yapmaya çalıştık.
TÜMSİAD sayesinde yaptığımız çalışmalarda eksikliklerimizi giderdik. Yurt dışı gezilerimiz oldu. Yurtdışı
gezilerle birlikte ufkumuz genişledi. En son gittiğimiz Ürdün'de 1 milyon 100 bin dolarlık bir iş sözleşmesini
yaptık. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam edecek. Derneğimizin kuruluşundan bu yana her zaman
bizlere destek veren başta Devlet Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz olmak üzere herkese teşekkür
ediyorum” dedi.
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“AŞK EVLİLİĞİN ELİNDEN TUTTU”

Bingöl Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından organize edilen 'Ve aşk evliliğin ellerinden tuttu`
konulu konferansa katılan Araştırmacı Yazar Dr. Senai Demirci, &`;Kimse kendisini sınanmadığı günahın
masumu sanmasın. Evlilikte hata ettiğimizde arkadan lütfen bu hata ve günahtan ne pay çıkarabilirim diye ders
alsın” dedi.

Bingöl Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından organize edilen 'Ve aşk evliliğin ellerinden tuttu'
konulu konferans Bingöl Üniversitesi Konferans Salonu'nda verildi. 22 Mayıs 2011 Pazar günü saat
14.30'daBingöl Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve oldukça yoğun ilgi gören programa; Devlet
Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz, Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Bingöl Belediye Başkanı Serdar Atalay,
Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Gıyasettin Baydaş, çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı

Bir insanı en iyi eşinin tanıdığını söyleyen Demirci, insanları ancak olduğu gibi görmeyi evlendikten sonra
tanıdığını ifade etti. İnsanların tümüyle şeffaf olamadığı belirten Demirci, “Hepimiz geçmişimizle yaşıyoruz.
Hiçbir geçmiş geçmiş değildir. Onun adı geçmemiştir. Şuanda yaşadığımız lezzeti geçmişten aldığımız tatla
alıyoruz. Evlilikte insan ortak zevkle yaşıyor. Evliliklerin 20. günlerindeki bir çift mi mutludur yoksa evliliklerinin
20 yıllarındakiler mi mutludurlar. Hayatlar yıllanınca tatlanır. O tadı almaya başlayınca hayatın güzelliğini
anlarız. Size kendi gerçeğinizi çok şaşırtıcı bir şekilde göstermek istiyorum.
Birbirimizle evlilik yolculuğu yaparken, Musa'nın (a.s), Hızır Aleyhisselam ile yaptığı yolculuk gibidir. Biz
hepimiz Musa'nın (a.s) yanındayız. Musa Aleyhisselamın Hızır'la yaptığı yolculuktaki sabırsızlığı gibi
sabırsızız. Gördüğümüzü gerçeği kapsamadığını sonradan görüyoruz. Olan gördüğünden daha fazla.
Hatırlasana ey Musa seninde öyle bir derdin yok muydu?” diye konuştu
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“YARINLARA GEÇ KALMADAN”

Uyuşturucu madde kullanımı ile mücadele kapsamında önemli mesajlar içeren, 'Yarınlara Geç Kalmadan'
isimli tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında Bingöl'e getirilen
Yaşam Tiyatro ekibi tarafından sahnelenen 'Yarınlara Geç Kalmadan' isimli tiyatro oyunu öğrenciler tarafından
ilgiyle izlendi.
Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer, İl Jandarma Komutanı Dr. Kurmay Albay Hamza Celepoğlu ve İl
Emniyet Müdürü Ahmet Akbal'ın da izlediği tiyaro oyunu, uyuşturucu ile mücadele konusunda önemli mesajlar
yer aldı.
Kültür Müdürlüğü tiyatro salonunda önceki gün akşam saat 20.00'da sahnelenen 'Yarınlara Geç Kalmadan'
isimli tiyatro oyunu 2 seans halinde sahnelendi.
Abdullah Sürekli'nin yönettiği, Dr. Feyzullah Arslan'ın yazdığı 'Yarınlara Geç Kalmadan' isimli tiyatro oyunu, İl
Emniyet Müdürlüğünün katkılarıyla ücretsiz sahnelendi.
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“HABİTAT BİLİŞİM AKADEMİSİ”

Bingöl Belediyesi Habitat Bilişim Akademisi, düzenlenen bir törenle hizmete açıldı. 19 ilde kurulmuş olan bu
akademin 20.`si Bingöl`de kurulmuş oldu.

Türkiye'deki bilgisayar okur yazarlığı oranın artması ve bilişim teknolojilerinin sosyal imkanları kısıtlı gençler
tarafından da kullanılabilmesi amacıyla başlatılan “Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor” projesi giderek
büyüyor. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Habitat için Gençlik Derneği, Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) ve Microsoft Türkiye'nin ortaklaşa düzenlediği bu önemli sosyal sorumluluk atılımı
çerçevesinde birbiri ardına farklı şehirlerde bilişim akademileri açılıyor. Bilgisayar hakkında bilgi sahip olmak
isteyen herkese açık olan bu akademilerin sonuncusu Bingöl Belediyesi'nin desteğiyle 'Bingöl Habitat Bilişim
Akademisi' adıyla 25 Mayıs 2011 tarihinde hizmete girdi.

Dün saat 17.30'da Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene; Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz,
Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Belediye Başkanı Serdar Atalay, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Gıyasettin Baydaş, İİBF Dekanı Prof. Dr. Ali Yılmaz Gündüz, DPT Bilgi Top. Daire Başkanı Emin Sadık Aydın,
Habitat İçin Gençlik Derneği Genel Başkanı Sezai Hazır, Microsoft Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Müdürü Erdem Erkul, Habitat İçin Gençlik Derneği Proje Koordinatörü Bora Caldu, Türkiye Bilişim Derneği
Genel Sekreteri Gülten Halıcı, Microsoft Genel Müdür Yrd. Cemal Akyel, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli
katıldı.

Kültür Merkezi`nin dördüncü katında oluşturulan Bingöl Belediyesi Habitat Bilişim Akademisi`nin açılış
kurdelesini birlikte kesen Devlet Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz, Belediye Başkanı Serdar Atalay ve konuklar,
akademiyi birlikte gezdi. Bingöl Belediyesi Habitat Bilişim Akademisi, ücretsiz olarak Bingöllülere
bilgisayar/internet eğitimi verecek. 16 bilgisayarın yer aldığı akademide uzman eğitmenler görev yapacak.
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“ŞEHİT AİLELERİ ONURUNA YEMEK DAVETİ”

Bingöl Belediye Başkanı Serdar Atalay, 33 erin şehit edilişinin yıldönümü münasebetiyle düzenlenen törenlere
katılmak üzere Bingöl'e gelen şehit aileleri onuruna yemek verdi.

Bingöl Belediye Başkanı Serdar Atalay, 33 erin şehit edilişinin 18. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen
törenlere katılmak üzere Bingöl'e gelen şehit aileleri onuruna Bingöl Belediyesi Gençlik Merkezi'nde yemek
verdi.

Yemeğe, Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Belediye Başkanı Serdar Atalay, 49. Motorlu Piyade Tugay
Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Önder, Bingöl İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hamza Celepoğlu,
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“EL SANATLARI KURSLARININ YILSONU SERGİSİ”

Ensari: “En önemli amacımız, bilgi ve beceriyle donatılmış bireyler yetiştirip onlara sorgulayıcı ve üretken bir
kişilik kazandırmaktır”
Bingöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kültür Merkezi Dikiş-Nakış ve El
Sanatları Kurslarının yılsonu sergisi düzenlendi.Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergiye Vali Yardımcıları
M.Alper Çığ, Abdulaziz Aydın, Kiğı Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü M. Ali Hansu, Halk
Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Ensari, Kurum müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.
Serginin açılış konuşmasını yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ensari: “Kursiyerlerimize bir meslek
öğretmenin ve el becerilerini geliştirmenin yanında, bilgi ve beceriyle donatılmış bireyler olarak
yetiştirilmelerini sağlıyor ve onlara vatandaş olma bilinci kazandırarak sorgulayıcı ve üretken bir kişilik
kazandırmanın da gayreti içerisindeyiz” dedi.Sergi de kısa bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hansu,
kursa katılan bütün ev hanımlarına teşekkür etti.
Hansu: “Ev hanımlarının, bayanların, bu kurslarımıza katılımlarını önemsiyoruz. Onların eğitimi için her türlü
imkânı seferber ediyoruz” dedi.
Hansu'nun konuşmasının ardından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kurslara katılan
kursiyerlere sertifikaları verildi.Birbirinden güzel eserlerin sergilendiği serginin gezilmesinin ardından
kursiyerler tarafından hazırlanan yöresel yemek ikramına geçildi.
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TÜRKİYE'NİN 2023 VİZYONU ve KALKINMA STRATEJİSİ”

Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, GAP`ın Karadeniz`e Bingöl üzerinden bağlanacağı duble yolunun Bingöl`ün
çılgın projesi olduğunu söyleyerek, &`;Bu projenin altına imza atmaktan şeref duydum” dedi.

Bingöl Girişimci İşadamları Derneği (BİNGİAD), 'Türkiye'nin 2023 Vizyonu ve Kalkınma Stratejisi' konulu bir
platform düzenledi.
Kültür Merkezi'nde gerçekleşen platforma Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, TUSKON Başkanı Rızanur Meral,
Vali Mustafa Hakan Güvençer, Belediye Başkanı Serdar Atalay, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri,
işadamları ve çok sayıda davetli katıldı.
Yoğun bir ilginin görüldüğü programda, BİNGİAD'ın yapmış olduğu faaliyetler slayt sunum eşliğinde
anlatıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan BİNGİAD Başkanı Medeni Arifoğlu, derneklerinin faaliyetlerine
değindi.
Meral: “Türkiye'de son 8,5 yılda siyasi ve ekonomik istikrar sağlandı”
Daha sonra TUSKON sunumunun yapıldığı programda konuşan TUSKON Başkanı Rızanur Meral, yapmış
oldukları çalışmalarla amaçlarının Türkiye'nin kalkınma hamlesini yükseltmek olduğunu söyleyerek,
“Türkiye'de oluşan zihniyet devrimi bütün ülkeleri etkiliyor. Türkiye'nin hedeflediği 2023 hedeflerine inşallah
hep birlikte yaşayacağız. Bu hedeflere ulaşabilmek için hepimizin çok daha fazla çalışması gerekir” dedi.
Ticaret kurallarının dünyanın her yerinde aynı olduğunu belirten TUSKON Başkanı Meral, “İşadamlarımızın
ufkunun açılabilmesi için yurt dışına gidip gelmeleri gerekir. Bizlerde bu konularda işadamlarımıza yardımcı
olacağız. Bu konuda da devletin çok büyük yardımları var. Türkiye'de son 8,5 yılda siyasi ve ekonomik
istikrar sağlandı” diye konuştu.
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“KAYIPLAR HAFTASI”

İnsan Haklar Derneği (İHD) Bingöl Şubesi`nin, 'Kayıplar Haftası` nedeniyle düzenlediği panele yoğun ilgi
gösterildi.

İHD Bingöl Şubesi, 'Kayıplar Haftası' münasebetiyle "86.Yıldönümünde Şark İstiklal Mahkemeleri ve
Mahkemelerin Bingöl'e Etkileri " konulu panel ve sinevizyon gösterimini gerçekleştirdi.
Pazar günü saat 14.30'da Kültür Merkezi'nde yapılan panele, yoğun ilginin olduğu görüldü.
Programın açılış konuşmasını İHD Bingöl Şube Başkanı Nihat Aksoy, yaptı.
Dr. Hişyar Özsoy ve Feyzullah Deniz konuşmacı olarak katıldı.
Sinevizyon gösteriminin yer aldığı panel, soru cevap faslı ile sona erdi.
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“INTEL ÖĞRETMEN TANITIM PROĞRAMI”

Intel Öğretmen Program, Bingöl Yunus Emre Anadolu Lisesi tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen
programla tanıtıldı. Programda, okul öğrencilerince hazırlanan projeler de beğeniye sunuldu.
Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nce dün saat 09.00'da Kültür Merkezi'nde düzenlenen Intel Öğretmen
Tanıtım Programı ve Eğitimde Teknoloji Kullanımı proje yarışması ödül törenine Bingöl Valisi Mustafa Hakan
Güvençer, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Berdibek, kurum müdürleri, okul İdarecileri ve öğrenciler katıldı.
İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Berdibek, kısa bir konuşma yaparak başarılı bir proje hazırlayan Yunus Emre
Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti.
Projede yer alan öğretmenlerin yaptığı sunumların ardından, öğrencilerin kapanış sunumu davetlilerden
büyük alkış aldı.
Tanıtım programının ardından Bingöl Valisi Güvençer, hazırlanan hediyeleri öğrencilere verdi.
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“BİLGİ ve DÜŞÜNCENİN AYDINLIK İKLİMİNDE TOPLUMSAL ŞAHİTLİK”

Bilgi ve Düşünce Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz, derneklerinin kuruluş amacının Asrısaadet benzeri bir
Kur`an nesli yetiştirmek olduğunu söyledi.

Bingöl Bilgi ve Düşünce Derneği Çocuk Kulübü "Bilgi ve Düşüncenin Aydınlık İkliminde Toplumsal Şahitlik" adlı
bir program düzenledi. Bilgi ve Düşünce Derneği Çocuk Kulübü yılsonu düzenlediği "Bilgi ve Düşüncenin
Aydınlık İkliminde Toplumsal Şahitlik" adlı program Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi`nde çocuk ve ailelerinin
katılımıyla,1 Haziran 2011 Çarşamba günü saat 20.00`de gerçekleşti.

Bilgi ve Düşünce Derneği Çocuk Kulübü yılsonu programı kısa bir sunumdan sonra çocukların okuduğu
Kur`an-ı Kerim ile devam etti. Gecenin anlam ve önemiyle ilgili olarak Bilgi ve Düşünce Derneği Başkanı
Mustafa Yılmaz bir konuşma yaptı. Yılmaz konuşmasında derneklerinin kuruluş amacının Asrısaadet benzeri
bir Kur`an nesli yetiştirmek olduğunu anlatarak, bütün bunların Kur'ani bir ahlakla ahlaklanmak ile
gerçekleşeceğini ifade etti.Ardından Çocuk Kulüp Başkanı Ayten Tunç söz alarak kısa bir konuşma yaptı. Tunç
konuşmasında farklı noktalara vurgu yaparak; çocukların dünyasının çok farklı olduğunu anlatarak onları
meleklere benzetti. Çocukların her yönden tertemiz günahsız olduklarını dolayısıyla çocukların dünyalarının
kirlenmemesi için ailelerin üzerine çok görevler düştüğünü söyledi.

Ayten Tunç konuşmasını "Ey iman edenler! Kendinizi ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateşten koruyun!
Onun üzerinde sert, şiddetli, Allah`ın kendilerine emrettiğine isyan etmeyen ve ne emr olunursa yapan
melekler(zebaniler) vardır." (Tahrim-6-) ayetini aktararak bitirdi.

Program sinevizyon gösterimi, çocuk ilahi grubunun ilahi dinletisi ile devam ederek, çeşitli çocuk
gösterimlerinin ardından program, çeşitli dallarda plaket ve hediyelerin verilmesiyle son buldu.
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“STAND-UP”

Yıllardır Radyo Göl'de dj olarak çalışan, sayısız programda sunuculuk yapan, dans eğitmenliği yapan
Ahmet Esendemir, yeni bir imajla Bingöllülerin karşısına çıktı.

Önceki akşam saat 20.00'da Bingöl Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda stand-up yapan Ahmet
Esendemir, salondakilere güzel bir gece yaşattı.
Salonun dolmadığını gören Esendemir, içinin buruk olduğunu belirterek, gittiği bazı yerlerde siyasi
kimliğinden dolayı insanların etkinliğe katılmadığını söyledi. Tüm Sağlık-Sen'in kısa bir süre önce yaptığı
geceye kendisinin de davet edildiğini, hem maddi hem de manevi olarak bu sendikaya destekte
bulunduğunu belirten Esendemir, kendisinin sendika üyelerini davete gittiğinde ise 'Siyasi görüşünden
dolayı etkinliğine katılmıyoruz' cevabı aldığını söyledi. Partisinde olmaya devam edeceğini ve bundan
gurur duyduğunu belirten Esendemir, daha sonra izleyicilere stand-up gösterisi sundu. Büyük beğeni
toplayan gösteri yaklaşık 1 saat sürdü.
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“GÜZEL SANATLAR LİSESİ GECESİ”

Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi müzik bölümü tarafından hazırlanan, Müzik ve Şiir Dinletisi ilgiyle izlendi.

Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Hansu, İl Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı Ali Berdibek, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müdürü Mehmet Zeki Tokiz, okul müdürleri, öğretmeler
ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
Müdürü Mehmet Zeki Tokiz yaptı.

Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'nin özellikleriyle ilgili bilgilendirme yapan Tokiz, sanat ve sanatçının önemine
değinerek, katılımdan dolayı teşekkür etti.

Gecede öğretmen ve öğrenciler, Bingöl Çobanları, Yağmur, Kaldırımlar ve Aşk gibi şiirlerle izleyenlere
unutulmaz anlar yaşattılar.

Gece birbirinden güzel müzik ve şiir dinletisiyle sürerken, öğretmen ve öğrenciler bol bol alkış aldılar.
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“ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU MEZUNİYET GECESİ”

Zübeyde Hanım Anaokulu Mezuniyet Gecesi, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Miniklerin sergiledikleri
birbirinden güzel skeçler, bol bol alkış aldı.

Zübeyde Hanım Anaokulu 2010-2011 Eğitim- Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceye İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Hansu, İl Milli Eğitim Müdür
Yardımcıları Ali Berdibek ve Fikret Bozaba, Çevre ve Orman Müdürü Bedrettin Taşkesen, kurum amirleri,
veliler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını, Zübeyde Hanım Anaokulu Müdiresi
Hatice Başoğuz yaptı.

Programın önemine değinen Başoğuz, öğrencilerin bir yıl içerisinde öğrendiklerini etkinlik olarak
sergileyeceklerini söyleyerek, “Sizlere göre şov niteliğinde olan gösterilerimiz eğitsel açıdan gösterdiklerinin
ben de varım dediklerinin bir kanıtıdır. Bu güzel evlatlarımızı en iyi şekilde yetiştirmek ve geleceğimizi onlara
emanet etmek bizlere büyük onur veriyor” dedi.

Başoğuz'un konuşmasının akabinde sahne minik öğrencilere verildi.

Minik öğrenciler, sahnede Kafkas, kolbastı, şemmamme, kartal oyunu, roman, kına gecesi, sandalye dansı,
Anadolu ateşi, pamuk prenses, sıra gecesi, köylü güzeli gibi skeç ve dans gösterimi yaptılar.

Minik öğrencilerin yaptıkları dans ve skeçler velilerden bol bol alkış alırken, bol bol da güldürdü.

Gecenin sonunda kısa bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Hansu, okulöncesi eğitimin
önemine değindi.

Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Hansu, çocukların okulöncesi eğitime
yollanması çağrısında bulundu.
Hansu, gecede emeği geçenlere teşekkür etti.
Gecenin sonunda mezun olan minikler keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladılar
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“ÖZDEMİR BİNGÖL'E GELDİ”

Fenerbahçe As Başkanı Nihat Özdemir, Bingöl Fenerbahçe Futbol Okulu`nu ziyaret etmek üzere Bingöl`e
geldi.

Geçtiğimiz haftalarda açılışı yapılan Bingöl Fenerbahçe Futbol Okulu'nun ilk ziyaretçisi, Fenerbahçe As
Başkanı Nihat Özdemir oldu.
Ziyaret esnasında Özdemir, Bingöl Fenerbahçe Futbol Okulu Sorumlusu İbrahim Aydınlı'dan okul çalışmaları
ile ilgili bilgi aldı.
Bingöl'de Fenerbahçe Futbol Okulu'nun açılmış olmasının kendisini son derece mutlu ettiğini söyleyen
Özdemir, okulun daha önce yapılan açılışına katılmak istediğini; ancak yoğun iş temposunun ve şampiyonluk
haftasının hemen ertesine gelmesinden dolayı katılamadığını ifade etti.
Bingöl'den Fenerbahçe altyapısına birçok sporcunun kazandırılacağına inandığını söyleyen Özdemir, “Her
yıldız sporcunun spora başlama hikâyesi mutlaka vardır. Bingöl Futbol Okulu'muza katılan sporcularımızdan
bazıları için, millî takım ve Fenerbahçe'de oynamalarının ilk durağı burası olacaktır. Kim bilir bu sporcular
içinde geleceğin yıldız futbolcu adayları çıkacaktır” dedi.

Belediye Kültür Merkezimizi ziyaret eden Özdemir, Başkan Atalay'a 12 numaralı Fenerbahçeli futbolcuların
imzaladığı formayı hediye etti.
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“OKUL ÖNCESİNDE ÇAĞDAŞ YÖNTEM TEKNİKLERİYLE MÜZİK EĞİTİMİ”

Bingöl'de görev yapan okulöncesi öğretmenlerine “Okul Öncesinde Çağdaş Yöntem Teknikleriyle Müzik
Eğitimi” konulu bir seminer verildi.

Barman Kırtasiye ve Çocukeli Yayıncılık işbirliği ile Bingöl Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen
seminere çok sayıda öğretmen katıldı. Uzman Müzik Öğretmeni Şefika Yurdakul tarafından verilen
seminere, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Hansu, okulöncesi eğitimden sorumlu Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı Mehmet Emin Çakan ve il genelinde görev yapan okulöncesi öğretmenleri katıldı.
Seminerde, gruplar halinde eğitim alan öğretmenler, beden perküsyonu, ritm notasyon konusunda
uygulamada bulunma fırsatı buldular.
Uzman öğretmen Şefika Yurdakul, 41 yılın donanımı ve birikimi ile öğretmenlere faydalı olmaya çalıştığını
söyledi. Bingöl'de gördüğü ilgi ve katılımdan çok memnun olduğunu belirten Yurdakul, tekrar gelmek
istediğini kaydetti. Yurdakul'un konuşmasının arıdan öğretmenlere katılım belgesi verildi.
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“BAŞBAKAN BİNGÖL'DE”

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 08.06.2011 tarihindeki canlı yayın konuşmasını

Başbakanımız, burada Beyaz TV'nin konuğu oldu. Canlı yayınlanan Beyaz TV’de gazeteci Hüseyin Gülerce ve
Rasim Ozan Kütahyalı'nın sorularını cevaplayan Başbakan, Bingöl halkının yoğun ilgisine ve özellikle bayan
katılımcılara teşekkür etti.

Belediyemiz
Kültür Merkez’inde yaptı.
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“SPOR KULÜBLERİ FEDERASYONU 7.GENEL KURULU”

Bingöl Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 7. Genel Kurulu Toplantısı`nda, Ali Ekber Alimoğlu 67 delegenin
oyunu alarak, yeniden genel başkanlığa seçildi.

Bingöl Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 7. Genel Kurulu, pazar günü saat 13.00'da Gençlik Merkezi'nde
yapıldı.
Bingöl ASKF Başkanı Alimoğlu'nun açılış konuşması ile başlayan genel kurula, Bingöl ASKF'nin 133
delegesinden 101 kişi katıldı. Genel kurulda Ali Ekber Alimoğlu ve Nurettin Bulut yarıştı.
Genel kurulda Ali Ekber Alimoğlu 67 oy, Nurettin Bulut ise 33 oy aldı. 67 delegenin oyunu alan Alimoğlu, Bingöl
ASKF'nin yeniden genel başkanlığına seçilerek güven tazeledi.
Genel kurulu gazetecilere değerlendiren Alimoğlu, genel kurulun olgun bir şekilde gerçekleştiğini ifade ederek,
kurula katılan bütün katılımcılara teşekkür etti.
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BİNGÖL BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ
“SOLHAN YİĞİT HARMAN YENİ YERLEŞİM İ.Ö.O”

Daha önce hiç kültür merkezini görmeyen köy öğrencileri belediyemiz tarafından öğrencilerimize yönelik
etkinlik düzenlendi.
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“FİLM GALASI”

Bingöl`de çekilen ilk kısa filmlerden biri olan ve Doğu`da çocuk olmayı anlatan &`;Anne Kar Ne Zaman
Yağacak?`` adlı kısa film, Solhan`dan sonra ikinci gösterimini 23 Haziran Perşembe günü Bingöl`de
yapıldı.

Mahfuz Demir ve Bayram Bariç'in senaryosunu yazıp yönettikleri, Doğu'da çocuk olmayı anlatan “Anne
Kar Ne Zaman Yağacak?'' adlı kısa filmin gösterimi 23 Haziran Perşembe günü saat 19.30'da Bingöl
Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Filmin ilk gösterimini 10 Haziran Cuma günü Solhan Gazi Hakim Behçet Tufan Turhan Konferans
Salonu'nda yapıldığını belirten; Demir ve Bariç, “Solhan'daki gösterimde film ayakta alkışlandı. Film için
verilen tepkiler çok olumluydu. Bingöl'den gösterim için talep aldık ve ikinci gösterimi Bingöl'de yapmaya
karar verdik. Bingöl dışında birkaç yerden daha gösterim teklifi aldık. İnşallah daha sonraki dönemlerde
birkaç ilde gösterim olacaktır” ifadelerini kullandılar.

“Filmin geliri çocuklara harcanacak”
Filmin CD'sinin Çağdaş Müzik Market'te bulunduğunu kaydeden Demir ve Bariç, Solhan halkından filmin
CD'sini alıp destek verilmesini istediler.Demir ve Bariç; filmden elde edilen gelirin, maddi durumu iyi
olmayan çocuklar için kullanılacağını söylediler. Genç yapımcılar Mahfuz Demir ve Bayram Bariç “Anne
Kar Ne Zaman Yağacak” adlı kısa film gösterisi için tüm Solhan ve Bingöl halkının davetli olduğunu
söylediler
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Bingöl Belediye tarafından sentetik sahada açılan Yaz Futbol Spor Okulu'nda 10–14 yaş arasındaki 350
öğrenci, 5 futbol altyapı antrenörü gözetiminde çalışmalarına başladı.

Yaz Futbol Okulu'nun açılışına, Belediye Başkanı Serdar Atalay, Belediye Gençlik Merkezi Müdürü Veysi
Zengin, Belediye Kültür Merkezi Müdürü Ali Rıza Korkutata, öğrencilerin aileleri ve vatandaşlarkatıldı.
Yaz Futbol Spor Okulu'na katılan öğrencilerle sohbet eden Bingöl Belediye Başkanı Serdar Atalay, genç
sporculara nasihatlerde bulundu. İyi ve ahlaklı sporcunun hem kendisine hem de memleketine faydalı
olacağını ifade eden Atalay, bir sporcunun ilin kaderini değiştirebileceğini hatırlattı.Yaz Futbol Spor
Okulu'nun bütün gençlere hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Serdar Atalay, gençlerin yaz
aylarında hem vakitlerini değerlendirme, hem de sağlıklı bir bedene ulaşma adına Yaz Futbol Spor
Okulu'nun çok faydalı olacağına inandığını ifade etti.

Başkan Atalay, “Geleneksel hale gelen 3. Yaz Futbol Okulu tekrar faaliyete geçti. Şuanda 350 gencimiz
kayıt yaptırmış durumda. Ancak gelen hiç kimseyi geri çevirmeyeceğiz. Bu sayı bu yıl belki 500 olacak .
Bütün gençlerin spor malzemelerini biz belediye olarak temin ettik. Bingöl'ün bütün mahallelerinden
katılan gençlerimiz var. 10–14 yaş arası gençlerimiz  5 futbol altyapı antrenörü gözetiminde çalışmalarına
başladı. Bu gençlerimize okul dışında sosyal aktivite yapabilmelerine imkan sağlamak ve bu gençlerimizi
tesislerimizden faydalandırmak istiyoruz. 12 ay boyunca kabiliyetli gençlerimizi yıl içerisinde altyapıda
çalıştırmak ve orada da yeteneğine göre Belediye Bingölspor A takımına monte etmek ve geleceğe dönük
hazırlamak hedeflerimiz arasındadır” diye konuştu.

“3.GELENEKSEL YAZ FUTBOL SPOR OKULU AÇILDI”
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Türkiye`de, Zazaca çekilen ilk uzun metrajlı film olan `Keke`nin galası Bingöl`de yapıldı.

Gala gecesine ilgi oldukça fazla oldu. Geceye; Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer, İl Emniyet Müdürü
Ahmet Akbal, Belediye Başkanı Serdar Atalay, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi`nde düzenlenen gala gösteriminde filmi izleyen vatandaşlar zaman
zaman duygulu anlar yaşadı. İzleyenler, birçok sahnede oyuncuları alkışladı.
Filmin Yönetmeni Fahrettin Özdemir, açılış konuşmasında ayakta alkışlandı.
Özdemir, "İlk uzun metrajlı Zaza dilinde çekilen bu filmi çok zor uğraşlarla hazırladık. Yeri geldi
hüzünlendik, yeri geldi eğlendik. Bu verdiğimiz emeğin karşılığını inşallah en kısa sürede alacağız. Bu
filmde emeği geçen başta eski valimiz Sayın İrfan Balkanlıoğlu`na ve tüm dostlarıma teşekkür ederim. "
dedi.

“KEKE FİLM”

“SEVGİ KÖPRÜSÜ İLE DOĞU-BATI KARDEŞLİĞİ”

İstanbul'da faaliyet gösteren Bingöl Kültür ve Dayanışma Vakfı (BİNDAV) tarafından Sevgi Köprüsü-2011
projesi kapsamında Bingöl'e gelen üniversite öğrencileri, yaptıkları gezi kapsamında bir dizi ziyaret
gerçekleştirdiler.

BİNDAV tarafından 2008 yılında başlatılan 'Sevgi Köprüsü' projesi bu yıl da devam ediyor. Platform
üyeleri, amaçlarının bölgenin nabzını yerine tutmak olarak açıklıyor. Bu kapsamda Bingöl'e gelen
öğrenciler, bir dizi gezi ve inceleme fırsatı buldu.

Pazar günü saat 19.30'da Bingöl Belediyesi Gençlik Merkezi'nde Bingöl Belediyesi'nin geziye katlan
öğrenciler için verdiği yemeğe; Kalkınma Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz, Bingöl Milletvekili Eşref Taş, Bingöl
Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Bingöl Belediye Başkanı Serdar Atalay, Bingöl Eski Milletvekili Yusuf
Coşkun, Bingöl İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Demir ve 'Sevgi Köprüsü' projesi kapsamında Bingöl'e
gelen 40 öğrenci katıldı.
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Bingöl'de öğrencileri ağırlamaktan mutlu olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Serdar Atalay, 'Sevgi
Köprüsü' projesinin organizasyonunu sağladıkları için Bingöl Kültür ve Dayanışma Vakfı (BİNDAV) Başkanı
ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek, “Gönülleri birleştirme adına güzel şeyler yapıldığı
kanaatindeyim. BİNDAV tarafından organize edilen bu geleneğin sürekli bir hale gelmesini temenni
ediyorum” dedi.

Sevgi Köprüsü Projesinin çok güzel bir organizasyon olduğunu dile getiren Kalkınma Bakanı Dr. Cevdet
Yılmaz, “Organizasyonu gerçekleştirenlere çok çok teşekkür ediyorum. Sevgi Köprüsü Projesi inşallah
gelenek haline gelir. Hep şundan şikayet ediyoruz. Medyada bu bölgenin imajı ile gerçek durumu arasında
ciddi bir farklılık var. Ama bunu böyle lafla anlatarak anlaşılır kılmak mümkün değil. Gerçeğe elimizle
dokununca gerçeğin ne olduğunu anlayabiliyoruz. Sizlerinde kendi şehirlerinizde ve bölgelerinizde bu
gördüklerinizi anlatmanız bana göre en önemli girişim olacak. Bu bölge ile ilgili imajın değişmesi için, bu
bölgenin gerçek ve olduğu gibi ne fazla ne de eksik olduğu gibi tanıtılması açısından sizin bilgi ve
tecrübeleriniz çok önemli” diye konuştu.

“BİNGÖL'ÜN SORUNLARI ELE ALINDI”

Bingöl Dernekler Federasyonu (BİNDEF)'nun talebi üzerine bir araya gelen belediye
başkanları, Bingöl'ün sorunlarını ele aldılar.
Belediye Başkanları ve BİNDEF üyeleri, Bingöl'ün sorunlarını tartışmak üzere saat
09.00'da Gençlik Merkezi'nde bir araya geldiler.
BİNDEF'in talebi üzerine gerçekleşen toplantıya Vali Mustafa Hakan Güvençer, Bingöl
Belediye Başkanı Serdar Atalay, BİNDEF Başkanı Atalay Atilla, İlçe ve Belde Belediye
Başkanları ve BİNDEF yönetim kurulu üyeleri katıldı.VALİ GÜVENÇER: BELEDİYE BAŞKANLARI
KAYNAKLARI İYİ DEĞERLENDİRMELİDİR
Düzenlenen toplantı ile birlikte belediye başkanlarının ortak sorunlarını dile getireceğini
söyleyen Vali Mustafa Hakan Güvençer, “Belediye Başkanları halkın ihtiyaçlarını yerinde
irdelerler.
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Belediyelerin sorumluluğu sadece teknik ihtiyaçlar değildir. Ama şuanda Belediyelerin önceliği teknik
ihtiyaçlardır. Alt yapı sorunun giderilmesi ile birlikte birçok sorun çözülecektir. Belediyelerin geçmişe nazaran
bütçelerinde artış olduğu görülüyor. Belediye Başkanları da bu kaynakları doğru kullanabilmesi gerekir.
Bizlere düşen de bu avantajları iyi değerlendirmektir” dedi.BAŞKAN ATALAY: BİNGÖL BİZİM ORTAK
PAYDAMIZ“Bingöl bizim ortak paydamızdır” diyerek, konuşmasına başlayan Bingöl Belediye Başkanı Serdar
A ta lay, B ingö l i nsan ın ın tümünü e tk i l eyecek o lan b i r top lan t ı düzen led ik le r i n i
söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:“Belediyeler olarak bizler fiziki boyutla uğraştığımız için sosyal boyutunu da
ihmal etmemeliyiz. Farklı siyasi partilerden seçilen Belediye Başkanları olarak Bingöl'ün ortak
paydası çerçevesinde bir araya geldik.” Farklı şehirlerde yaşayan Bingöllülerin Bingöl'e gelip, yatırım
yaptıklarını ifade eden Başkan Atalay, bu düşüncenin hala kaybolmadığına dikkat çekerek, “Bizim de bu
duyguyu pekiştirmemiz gerekir. Şehrin ortak sorunları ile ilgili olarak netice alabileceğimiz yöntemleri
tespit etmeliyiz. Bunun çok iyi bir netice vereceğine inanıyorum” diye konuştu. SUKAP Projesi ile birlikte
belediyelerin ciddi bir şekilde sorunlarının çözüleceğini vurgulayan Başkan Atalay, Bingöl'ün temel sorunu
olan alt yapı sorunun bu projeyle çözüleceğini belirterek, “Bu sorunun çözümü için çok uğraştım. SUKAP
projesine vesile olan belediye bizim belediye oldu. Bu da bizi çok mutlu etti. Belediyeler olarak bu fırsatı
kullanmamız lazım. Belediyeler olarak el birliğiyle Bingöl'ün sorunlarını çözeceğiz” şeklinde konuştu.

“BİNGÖLÜN SORUNLARI ELE ALINDI”

Bir dizi ziyaret ve inceleme yapmak üzere Bingöl`e gelen Kalkınma Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz, kurum
müdürleri, il genel meclis başkanları ve muhtarların katıldığı toplantı da Bingöl`ün sorunlarını ele aldı

Kalkınma Bakanı Yılmaz, Kültür Merkezi`nde düzenlenen ve kentin sorunlarının tartışıldığı toplantıya katıldı.
Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıya Vali Mustafa Hakan Güvençer, Belediye Başkanı Serdar Atalay,
kamu kurumlarının yetkilileri, belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.
Yılmaz, toplantı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, şehrin sorunlarının ele alındığı toplantının çok
verimli olduğunu söyledi.
Toplantıda halkın talepleri ve sorunlarının dile getirildiğini ifade eden Yılmaz, şöyle dedi:
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"Vatandaşın önceliği neyse bizim önceliğimiz de odur. Halkın önceliği neyse, hükümet olarak bizim
önceliğimiz de odur. Bugünde çeşitli sorunlar ve sıkıntılar anlatıldı. Ayrıca yapılan çalışmalarla ilgili takdir ve
teşekkürler de dile getirildi. Çok güzel ve çok verimli bir toplantı olduğuna inanıyorum. “

Sorunların ortak akıl yöntemiyle daha iyi çözüleceğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:
"Biz ortak akılın son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Herkesin bir bilgisi, birikimi ve görgüsü var. Ama
önemli olan bunları biraraya getirmek, bir yerde toparlamaktır. Bizim amacımız gerçekten öncelikleri tespit
edip, imkanlarımızı bu önceliklere yönlendirmektir. Biz buna inanıyoruz. Bu toplantıdan çıkan sonuçlardan
biri; kurumlar arasında daha etkili koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasının gerektiğidir. Kurumlar kendi
içinde veya yerel yönetimlerle ne kadar işbirliği içinde olursa, hizmetler de o kadar etkili bir şekilde yürütülür.
Bingöl`de gerçekten çok hizmetler yapıldı. Eğitimde, sağlıkta, köylerin altyapısında, ulaştırmada ve diğer
alanlarda büyük hizmetler yapıldı. Bunları önümüzdeki dönemde artırarak devam ettirme azmindeyiz. "

“BİR YETİMİ DE SEN GİYDİR”

Bingöl Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi gönüllüleri, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında başlattığı
'Bir Yetimi de Sen Giydir' projesi ile yetimlere sahip çıkılması konusunda destek çağrısında bulundu

. Yetimlere bayram coşkusu yaşatmayı düşünen Kadın Koordinasyon Merkezi gönüllüleri 'Bir Yetimi de Sen
Giydir' sloganıyla sizleri de bu büyük hayırda yarışmaya ortak etmek istiyor. Bu ümmetin peygamberi bir
yetimdi. Kadın Koordinasyon Merkezi Başkanı Psikoloji-Kişisel Gelişim Uzmanı H.Gönül Tuna Gende, Bingöl
Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında başlatılan 'Bir
Yetimi de Sen Giydir' projesi ile yetimlere sahip çıkılması konusunda destek çağrısında bulundu.

Yetimin rahmet olduğunu ifade eden Gende, “Kalbinin yumuşamasını ve ihtiyacının giderilmesini sever
misin? Yetime merhamet et, onun başını okşa ve ona yediğinden yedir, giydir kalbin yumuşar ve ihtiyacın
giderilir.” (Hadis-İ Şerif)Bu ümmetin peygamberi bir yetimdi. Yetimi korudu, kolladı ve yetime sahip çıkılması
gerektiğini vasiyet etti. Bir yetimin başını okşamak, ona sahip çıkmakla peygamberle cennette iki parmak
kadar yakın olmak mümkün olarak önümüze çıktı” dedi.Büyük hayırda yarışmaya ortak olmanızı istiyoruz
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‘Bir Yetimi de Sen Giydir' sloganıyla herkesi bu büyük hayırda yarışmaya ortak etmek istediklerini belirten
Gende, “Babalı büyümenin şükrü olarak neden bir yetime 'baba' olmayalım, bu bayram bir yetimi baştan
aşağı giydirip yetim yüreğinde minik bir mutluluk olmayalım. Her nimetin şükrü kendi cinsindendir derler.
Babalı büyümenin şükrü de bir yetime sahip çıkmak. Babalar yada babasız olarak bir bayram sabahını hiç
tatmamış olanlar… Yetim çocuklara bir bayramlıkla gerçek bir bayram coşkusu yaşamaya, yaşatmaya ne
dersiniz. Yetimler bulundukları topluma emanettirler. Topluma yetimler üzerinden bir sorumluluk yüklenmiştir.
Tarihe yön veren isimlere baktığımız zaman bunların azımsanmayacak oranda yetim olduklarını göreceğiz.
Sahip çıkarsak bir kazanç, sahip çıkmaz isek bir sıkıntı olarak bize ve topluma dönüşleri olacaktır.
Düşüncesiyle idrak ettiğimiz Ramazanı Şerif ayında sizlerle birlikte bu projeyi gerçekleştirme hedefindeyiz.
Yetimlere bayram coşkusu yaşatmayı düşünen Kadın Koordinasyon Merkezi gönüllüleri 'Bir Yetimi de Sen
Giydir' sloganıyla sizleri de bu büyük hayırda yarışmaya ortak etmek istiyor” şeklinde konuştu.

“İFTAR YEMEĞİ”

Bingöl Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi, Bahar Derneği üye ve gönüllülerine iftar yemeği verdi.

Bingöl Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi Bingöl'de aktif çalışan kadın derneği olan Bahar Eğitim Kültür
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Bahar Derneği) gönüllü çalışanlarını Bingöl Belediyesi Kültür
Merkezinde mütevazı bir iftar yemeğinde misafir etti.

Ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya gelen dernek gönüllüleri iftar yemeğinin yanı sıra Bingöl için
hizmet etmenin ve yeni yardım projeleri üretmenin mutluluğunu da paylaştı.
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“BİR YETİMİ DE SEN GİYDİR”

Yetim çocukların bayrama mutlu girmeleri ve bir nebze olsun yetimliklerini unutmaları için onlara özel bir
çalışma başlatan Bingöl Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi gönüllüleri, 'Bir Yetimi de Sen Giydir` projesi
kapsamında yetimleri giydirdi.

Bingöl Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala yetimlere bayramlık
giydirerek, çocuklara büyük mutluluk yaşattı.
Bingöl Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nin organize ettiği 'Bir Yetimi de Sen Giydir' projesi
kapsamında Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi Sevgi Mağazası'nda düzenlenen programa Bingöl Valisi
Mustafa Hakan Güvençer ve Eşi Fatma Güvençer, Bingöl Belediye Başkanı Serdar Atalay ve eşi Tuba Atalay,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yunus Bulmuş, Bingöl Belediyesi Meclis üyesi Feyza
Başak Koç, Bingöl Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi üye ve gönüllüleri ile yetimler ve ailelerikatıldı.

Program öncesi yetimler ve aileleri ile görüşen Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve Belediye Başkanı
Serdar Atalay, yetim çocukların ve ailelerinin sıkıntılarını dinleyerek çözüm ürettile.

Bingöl Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından organize edilen etkinlikte hayırsever vatandaşların
yardımı ile 150 yetim giydirildi. Çocukları tek tek kucaklayarak öpen Vali Mustafa Hakan Güvençer ve
Belediye Başkanı Serdar Atalay, çocuklara bayramlıklarını giydirdi.
Bir Yetimi de Sen Giydir' projesini hayata geçirdikleri için Bingöl Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi üye
ve gönüllülerine teşekkür eden Belediye Başkanı Serdar Atalay, çalışmaların memnuniyet verici olduğunu
vurgulayarak, yardımı sağlayan bütün hayırseverlere teşekkür etti.
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Çalışmalar hakkında bilgi veren Kadın Koordinasyon Merkezi Başkanı Psikoloji-Kişisel Gelişim Uzmanı
H.Gönül Tuna Gende, Bingöl Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından, Ramazan ayı etkinlikleri
kapsamında başlatılan 'Bir Yetimi de Sen Giydir' projesi il yetim çocukların giydirilmeye başlandığını açıkladı.
Bingöl Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi olarak yetim çocukların bayrama mutlu girmeleri, bir nebze
olsun yetimliliklerini unutmaları için onlara özel bir çalışma başlattıklarını ifadede eden Gende, yetim
çocuklara bayramlıkların giydirilmeye başlandığını ve hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yetimlere sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Gende, “Ramazan ayında yetim kardeşlerimize sevindirmek
amacıyla bayramlık kıyafet hediye ettik. Buradaki amacımız toplumun yetim çocuklara sahip çıkmasını
sağlamaktır” dedi

“MORAL MOTİVASYON VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI”

Belediye personeliyle yaptığı toplantıda birim amirlerinin ve personelinin sorunlarını, sıkıntılarını dinleyen
Başkan Atalay, Altyapı, Kentsel Dönüşüm, Katı Atık Bertaraf Tesisi, Arıtma Tesisi, çevre düzenlemesi ve
yapılacak işlerle Bingöl'ün tarihi sorunlarının çözüme kavuşacağını kaydetti.
Belediye Kültür Merkezi'nde Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, memurlar, işçiler ve şirket
personeli ile 'Moral, motivasyon ve değerlendirme toplantısı' düzenleyen Bingöl Belediye Başkanı Serdar
Atalay, birim amirlerinin ve personelinin sorunlarını, sıkıntılarını dinleyerek, herkesin yaptığı işle ilgili önemli
ve değerli bir yerinin olduğunu söyledi.
Bizler sizleri önemsiyoruz
'Her birimiz bu fabrikanın birer çarkıyız' diyen Atalay, herkesin yaptığı görevle ilgili bir öneminin olduğunun
altını çizerek, “Bizler sizleri önemsiyoruz. Lütfen sizlerde kendinize verilen bu önemin farkında olun, ona göre
sorumluluklarınızı yerine getiriniz” dedi.
Yaptığı çalışmalarla ilgili personelini bilgilendiren Başkan Atalay, Bingöl Belediyesi'nin 2008 yılı net gelirinin
toplam 18 milyon 300 bin TL olduğunu belirterek, 2009 yılında 22 milyon 500 TL gelir ile 3 milyon TL yatırım
yaptıklarını, 2010 yılında 32 milyon TL gelir elde ettiklerini ve bunun 7 milyon TL'sini yatırıma harcadıklarını
söyleyerek, 2011 yılında yatırım tutarının 10 Milyon TL olduğunu ifade etti. 3 yıl içerisinde 20 milyon TL
yatırıma harcadıklarını ve bunun belediyenin öz kaynaklarından karşılandığını belirten Atalay, “2011 yılı
gelirimizde yüzde 80 gerçekleşme hedefimiz vardı.
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Buda 36 milyon TL'ye tekabül ediyordu. Ancak yıl içerisinde bütçeyi revize ederek, 53 milyon TL'ye çıkardık,
minimum gerçekleşme hedefi yüzde 70'idi. Buda 37 milyon TL'ye tekabül ediyor. 2011 yılı sonunda ideal
hedefimizde 40 milyon TL'dir. Ağustos ayı sonu itibari ile gerçekleşen gelirimiz 26 milyon 500 bin TL'dir. Bunu
yıla oranladığımız zaman Aralık 2011 sonu itibari ile 40 milyon TL'ye ulaşmış olacağız. Bir belediyenin bütçesi
büyümüyorsa, gelişmiyorsa, orada ne istihdam olur ne personelin özlük hakları olur ne de yatırım olur” diye
konuştu.

“SBS BAŞARISI”

Bingöl Belediyesi Gençlik Merkezi ve Kültür Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Okuma Salonları, Seviye
Belirleme Sınavı(SBS)'nda 356 kişiden 229 kişi çeşitli tercihli liselere yerleşerek büyük başarı elde etti.
2009 yılı içerisinde devralınan Kültür Merkezi ve Gençlik Merkezi'nde bin öğrenciye ücretsiz dershane
hizmeti veren Bingöl Belediyesi, eğitim alanındaki hizmetlerine devam ediyor. Bingöl Belediyesi Gençlik
Merkezi ve Kültür Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Okuma Salonları, Seviye Belirleme Sınavı(SBS) 8.
sınıflarda 1. Etap yerleştirmede 356 kişiden 229 kişi çeşitli tercihli liselere yerleşerek büyük başarı elde etti.
SBS 2-3 ve 4.etap yerleştirmelerde ise yaklaşık 70 kişinin yerleşmesi bekleniliyor. Toplamda 300 öğrenci
çeşitli okulları kazanmış olacak.
SBS'de elde edilen bu başarının Okuma Salonlarındaki düzenli ve gayretli çalışmaların bir sonucu olduğunu
belirten Belediye Başkanı Serdar Atalay, “Okuma Salonlarında SBS'ye giren her yüz öğrenciden 64'ü sınavı
kazanmış durumda. Yüzde 64'lük bir başarımız var. Okuma Salonlarımız Seviye Belirleme Sınavı(SBS) 8.
sınıflarda 1. Etap yerleştirmede 356 kişiden 229 kişi çeşitli tercihli liselere yerleşerek büyük başarı elde ettiler”
dedi.
Atalay, “Bunun yanı sıra öğrencilerimizden 11 kişi Fen Lisesi'ni, 4 kişi Özel Kolejleri Burslu olarak kazandı. 15
kişi Anadolu Öğretmen Lisesi'ni, 136 kişi Anadolu Lisesi, 2 kişi Adalet Lisesi, 16 kişi Sağlık Meslek Lisesi, 28
kişi Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 17 kişi de çeşitli meslek liselerini kazandı. 450 ve üzeri puan alan 17
öğrencimiz var. 400 puan ve üzeri ise 40 kişi var” dedi.
Amaçlarının eğitime katkı sunmak olduğunu ifade eden Başkan Atalay, öğrencilerimizi daha iyi
yetiştirebilmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.Okuma Salonu'nda gençlere yönelik
yapılan çalışmaları aktaran Atalay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu başarılarımızın arkasında
öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin programlı çalışmaları var. Gençlerimize yönelik moral, motivasyon
seminerleri, 2. dönemde haftalık 1 deneme sınavı, Şubat tatil programı, yıl sonu hızlandırılmış ders çalışma
programı, yıl içerisinde çeşitli piknik ve geziler yapılmıştır. Bu gezilerde gençlerimiz Elazığ, Mardin ve
Diyarbakır illerini gezerek moral kazandılar. Sınava bir ay kala her gün deneme sınavı ve çözümleri yapılarak
sınava hazır hale getirildiler” şeklinde konuştu.
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“BİNGÖL KOLOKYUMU”

Bingöl Valiliği, Bingöl Üniversitesi, Bingöl Belediyesi ve Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi'nin desteği
ile 1–2 Ağustos 2009 tarihleri arasında Bingöl'de gerçekleştirilen 'Arşiv Vesikalarına Göre Bingöl Kolokyumu'
Bingöl Belediyesi Kültür Yayını olarak kitaplaştırıldı.

Bingöl Belediyesi, Bingöl Valiliği, Bingöl Üniversitesi ve Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi`nin
desteği ile 1-2 Ağustos 2009`da ülkemizin değişik üniversitelerinden bir çok akademisyenin katlımı ile
gerçekleşen Arşiv Belgelerine Göre Bingöl Kolokyumunun bildirileri kitaplaştırıldı. Yürütücülüğünü İstanbul
Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez`in yaptığı kolokyum kitabında Bingöl ile
ilgili arşiv belgelerine dayalı olarak ele alınan dikkat çekici bir çok makale bulunuyor.

Editörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez ve Doç. Dr. İbrahim Çapak`ın yaptığı Arşiv Vesikalarına
Göre Bingöl Kolokyumu kitabı Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları arasında yeraldı. Daha önce de I. Bingöl
Sempozyumu, II. Bingöl Sempozyumu 1550 Tarihli Tahrir Defterine Göre Çapakçur Livası adlı çalışmalar
Bingöl Belediyesi tarafından yayınlanarak Bingöllülerin ve ilgililerin hizmetine sunulmuştu.
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“BİNGÖL KENT ANITI”

Bingöl Belediyesi tarafından Düzağaç Kavşağı'na Kent Anıtı yapıldı.
Bingöl Belediyesi tarafından şehrin simgesi olan Güneşin doğuşu ve Bal Peteği Kent Anıtı'nda birleştirildi.
Tasarımı Ressam Adil Bazencir tarafından yapılan anıtın uygulamasını heykeltraş Vehbi Mangtay yaptı.

Kent Anıtı'nın 60 bin TL'sinin hibe yoluyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılandığını ifade eden
Belediye Başkanı Serdar Atalay, “Bingöl Belediye Meclisi olarak 4 tasarımdan mevcut tasarım üzerinde karar
kıldık ve bunun uygulaması da heykeltraş Vehbi Mangtay tarafından yapıldı. Kent Anıtı'na aydınlatma yapıldı.
Tepenin üzeri de çimlendirilecek. Çalışmalarda emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Kent
Anıtı'nın tasarımını yapan Ressam Adil Bazencir'e, anıtın yapımında büyük emeği geçen heykeltraş Vehbi
Mangtay'a ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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BİZ BİZE KONFERANS VE BİZ BİZE TİYATRO”

Türk Telekom Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 2011 yılı sosyal ve kültürel faaliyet programı
kapsamında yapılan 'Biz bize Konferans ve Biz bize Tiyatro' turnesi Bingöl'de yapıldı.

Bingöl Kültür Merkezi Salonu'nda başlayan programa Bingöl İl Telekom Müdürü Mustafa Yiğitbaş ve
Müdürlük personeli ile aileleri katıldı. Zübeyde Diazdaroğlu Elçi, Nurettin Varol ve Muhyettin Tavlı'dan oluşan
tertip komitesinin başarılı organizasyonu ile beşyüzün üzerinde çalışan ve ailelerin katıldığı programda
izleyiciler keyifli, hüzünlü ve düşündürücü anlara birden tanık oldular.
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Programda ilk olarak 'Mutlu Aile Mutlu Çalışan' konferansı yapıldı. Konferansın sunumunu yazar ve iletişim
uzmanı Canten Kaya yaptı. Canten Kaya kendi ismi ile ilgili başından geçen farklı olayları esprili bir dil ile
anlatarak salondakilere keyifli dakikalar yaşattı. Aile içi iletişimi de konu alan Canten Kaya evlilikteki sıkıntılar
yüzünden boşanmaların arttığını bu durumun en çok çocukları etkilediğini ifade etti. Evliliklerin enteresan ve
komik yanlarını anlatan Canten Kaya, beraber yaşamanın kolay olmadığını, birçok ailede dağınıklık savaşı
çıktığını vurguladı. Evlilikte haklı olmayı ararken mutluluğun kaçırıldığını belirten Canten Kaya, evlilikte
anlaşmaya meyilli olunması gerektiğini ifade etti. Kadınların paylaşım odaklı, erkeklerin sonuç odaklı
olduğunu belirten Canten Kaya, kadınların günde 24 bin, erkeklerin günde 12 bin kelime söylediklerini
belirterek; "Bu bağlamda çalışan hanımlara pek bir sözüm yok fakat ev hanımları potansiyel bir tehlikedir.
Kadın eşi eve gelince bir paylaşım bekliyor. Eşine bir şeyler anlatmak istiyor. Erkek ise eve gelince dinlenip
televizyon izlemek istiyor" şeklinde konuştu.

“ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI”

Kültür merkezi binasının faaliyete girdiği günden beri büyük bir sorun teşkil eden kanalizasyon sorunu Bingöl
belediyesinin büyük çalışmaları sonucunda sorun olmaktan çıkarıldı.

Daha önce Kültür merkezi kanalizasyon sorunu yerel basına kadar yansımışken Bingöl belediyesinin kültür
merkezi binasını bünyesine kattıktan çok kısa bir süre sonra çevre düzenleme çalışmasında büyük bir sorun
teşkil eden kanalizasyon sorunu giderilmiştir.

Özellikle insan sağlığını tehdit eden kanalizasyon sorunu yapılan çalışmalar sonucunda hijyen bir ortam
oluşturularak sonuçlanmıştır.
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“ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI”

Yapıldığı günden beri onarıma alınmayan kültür merkezi Bingöl belediyesi bünyesine girdikten kısa bir süre
sonra özenle düzenlendikten sonra kültür merkezinde çevre düzenlenmesi yapıldı.
Yıllar sonra bakımsızlıktan dökülen kültür merkezi Bingöl belediyesinin yaptığı çevre düzenlemesi
sonucunda modern görünümüne tekrardan kavuştu.
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“CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI”

"Camiler ve Din Görevlileri Haftası" münasebetiyle Bingöl İl Müftülüğü "Din Görevliliğinden Din
Gönüllülüğüne, Cami ve Çocuk Sevgisi" konulu panel düzenledi. Panelde konuşan Müftü Can, camilerin
çocuklara iyi anlatılması ve tanıtılması gerektiğini urguladı.Her yıl farklı bir konunun öne çıkarıldığı 1-7 Ekim
tarihlerinde kutlanılan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nda bu kez "Cami ve Çocuk" konusu ana tema
olarak seçildi.
Cumartesi günü saat 13.00'da Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleşen panele panelist olarak İstanbul
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şinasi Gündüz, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim
Görevlisi Prof. Dr. M. Mahfuz Söylemez ve Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr.
İbrahim Çapak katıldı.Ayrıca paneli, Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Vali Yardımcısı Abdulaziz Aydın,
İl Müftüsü Mecit Can, kamu kurum amirleri ve din görevlileri dinledi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın
okunmasıyla başlayan program, okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın
hazırlamış olduğu “Cami ve Çocuk” adlı sinevizyonla devam eden programın açılış konuşmasını İl Müftüsü
Mecit Can, yaptı.Yeryüzünde Beytullah'ın şubelerinin camiler olduğunu hatırlatan Müftü Can, yeni nesil
çocuklara camilerin çok iyi bir şekilde tanıtılması gerektiğine dikkat çekti.Camiler ve Din Görevlileri Haftası
nedeniyle İl Müftülüğü olarak çeşitli organizasyonlar düzenleneceklerini ifade eden İl Müftüsü Mecit Can:
“Ülkemiz genelinde olduğu gibi İlimizde de hafta boyunca dikkatleri camilere ve din görevlilerine çekmek
amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl belli bir konu üzerinde
yoğunlaşmak suretiyle milletimizi aydınlatmak üzere önemli bir konu belirlemektedir. Bu yılda da "Cami ve
Çocuk" konusu ana tema olarak seçilmiştir. Bingöl İl Müftülüğü olarak bu önemli konuda halkımızı
aydınlatmak üzere panel düzenlemeyi planladık. Bu vesileyle 2011 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftasının
ve bu haftada yapılacak etkinliklerin milletimize, ilimize ve başta İlimizde görev yapan Din Görevlileri olmak
üzere tüm diyanet çalışanlarına hayırlar getirmesini ve köy ve ilçelerimizde zor şartlar altında görev yapan din
gönüllülerinin karşılaştığı problemlerin ortadan kalkmasına vesile olmasını Cenab-ı Allah' tan niyaz ederim”
dedi.
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'Camilerin asıl süsü Allah'a hakiki bir şekilde ibadet etmektir' diyen Müftü Can, Müslüman bir toplulukta sabah
namazlarında camiler hınca hınç doluysa o toplulukta bir gelişmenin olduğunu söyleyerek: “Hz. Peygamber
Efendimizin zamanından günümüze kadar Müslümanları yan yana getiren en etkin sebep camilerdir” diye
konuştu.Müftü Can'ın ardından Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kürsüye çıkarak, bir konuşma
yaptı.Din görevlilerin yapmış olduğu hizmetlerin önemine değinen Vali Güvençer: “Ülkemizin en ücra
köşelerinde hizmet eden din görevlilerin haftalarını kutlar, hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim”
şeklinde konuştu.Yapılan konuşmaların ardından panele panelist olarak katılan İstanbul Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şinasi Gündüz, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr.
M. Mahfuz Söylemez ve Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. İbrahim Çapak,
"Din Görevliliğinden Din Gönüllülüğüne, Cami ve Çocuk Sevgisi" konulu paneli sundular.

“ONARIM ÇALIŞMASI”

Bingöl Belediye Başkanı Serdar Atalay, Kültür ve Sanat Merkezi binasında tespit edilen eksiklikleri rapor
haline getirdiklerini ifade ederek, Kültür ve Sanat Merkezi binasını onaracaklarını belirtti.
Dün gazetemizde yayınlanan 'Yeni yapılmasına rağmen dökülüyor!' adlı haber üzerine açıklama Bingöl
Belediyesi'nden açıklama geldi.
Bingöl Belediye Başkanı Serdar Atalay, imzasıyla yapılan açıklamada kısa bir süre önce binayı belediyenin
devir aldığı ve yapılan inceleme sonucunda binanın drenaj ve kanalizasyon sisteminde teknik hataların
tespit edildiği belirtildi.
Düzağaç mevkiinde bulunan Kültür ve Sanat Merkezi binası kısa bir süre önce yapılan bir protokolle Bingöl
Belediyesi'ne devir edildiğini hatırlatan Bingöl Belediye Başkanı Serdar Atalay, söz konusu binanın devri
yapıldığı süreçte belediyenin görevlendirdiği teknik ekipler tarafından kültür ve sanat merkezi binasında
tespit edilen eksikliklerin rapor haline getirildiğini söyleyerek, “Kültür ve Sanat merkezi binası devir sırasında
eksikleri tespit edilenler için genel bir onarım kararı alınmıştır. Yalnız içinde bulunduğumuz kış mevsimi
dolayısıyla bu çalışmalara yaz mevsiminde başlanacaktır. Binanın drenaj ve kanalizasyon yapısında teknik
hataların olduğu ve bunların giderilmesi için yapılan çalışmalarımız devam etmektedir. İlimizde bütün sosyal
ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı Kültür Merkezinin ve yine geçen haftalarda devrini aldığımız Gençlik
Merkezinin her türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yapılabileceği nezih ortamlar oluşturacağını birçok
platformda söylemiştik. Bunun için eksiklikler tespit edilmiş olup mevsim olarak en kısa sürede giderilecektir”
dedi.
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“MARMARA SUALTI GÖRÜNTÜLEME FESTİVALİ”

Avrupa Sualtı Görüntüleme Festivali (EUIFA) derneği çatısı altında düzenlenen ve alanında dünyanın en
prestijli festivalleri arasında yer alan Uluslararası Marmara Sualtı Görüntüleme Festivali'ne Bingöl'den deniz
görmemiş 6 öğrenci katılacak.
Türk Balıkadamlar Spor Kulübü tarafından geleneksel hale gelen 11. Uluslararası Marmara Sualtı Festivali 1
Ekim-9 Ekim 2011 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. Bingöl Belediyesi Okuma Salonlarında
okuyan 3 öğrenciye CALLPEX firması sponsor oldu.
Avrupa Sualtı Görüntüleme Festivali (EUIFA) derneği çatısı altında düzenlenen ve alanında dünyanın en
prestijli festivalleri arasında yer alan Uluslararası Marmara Sualtı Görüntüleme Festivali bu yıl da yurt içi ve
yurt dışından büyük ilgi görüyor. Türk Balıkadamlar Spor Kulübü'nün 1 Ekim-9 Ekim 2011 tarihleri arasında
İstanbul'da düzenleyeceği festivale Bingöl Belediyesi Okuma Salonlarında okuyan 3 öğrenci için CALLPEX
firması sponsor oldu.Öğrenciler saat 10.00'da Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi önünde düzenlenen törenle
İstanbul'a uğurlandılar.Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bingöl'de deniz görmemiş 8-12 yaş arasında 6
ilköğretim öğrencisi 4 gün boyunca İstanbul ve Marmara Denizi ile buluşacak. Yapılan gezilerin belgesel
haline getirileceği belirtildi.
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“SERTİFİKA TÖRENİ”

Bingöl Belediyesi Meslek Edindirme Kursları kapsamında Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde faaliyet
yürüten Habitat Bilişim Akademisi'nin açtığı bilgisayar kursu sona erdi. Kursa katılan 15 kursiyere katılım
belgesi verildi.
T.C. Kalkınma Bakanlığı'na bağlı Devlet Planlama Teşkilatı, Habitat için Gençlik Derneği, Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) ve Microsoft Türkiye ve Bingöl Belediyesi işbirliğiyle Bingöl Belediyesi Kültür
Merkezi'nde Habitat Bilişim Akademisi'nde 19 Eylül 2011 tarihinde başlatılan Temel Bilgisayar Bilgisi ve
Microsoft Office 2007 kursu sona erdi
Sosyal sorumluluk atılımı çerçevesinde 25 Mayıs 2011 tarihinde hizmete giren Bingöl Belediyesi Habitat
Bilişim Akademisi'nin ilk kursiyerlerine sertifikaları verildi. Türkiye'deki bilgisayar okuryazarlığı oranın
artmasıyla oluşan; bilgisayar eğitimi talebini karşılamak için, sosyal imkânları kısıtlı vatandaşları bu konuda
yetiştirmek amacıyla başlatılan “Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor” projesi kapsamında Bingöl
Belediyesi Kültür Merkezi'nde faaliyet yürüten Habitat Bilişim Akademisi'nin açtığı bilgisayar kursu sona erdi.
Saat 11.00'de Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi Habitat Bilişim Akademisi'nde düzenlenen törenle kursiyerler
katılım belgelerini aldılar. Kursta başarılı olan kursiyerlere sertifikalarını Belediye Başkan Vekili Ahmet
Gündoğdu ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Sezgin verdi. Program sonrası Belediye Başkan Vekili Ahmet
Gündoğdu ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Sezgin kursiyerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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“ÖĞRENCİLER YURDA DÖNDÜ”

Avrupa Sualtı Görüntüleme Festivali (EUIFA) derneği çatısı altında düzenlenen ve alanında dünyanın en
prestijli festivalleri arasında yer alan Uluslararası Marmara Sualtı Görüntüleme Festivali'ne Bingöl'den deniz
görmemiş 6 öğrenci katıldı. Gezi ile birlikte öğrenciler ilk kez deniz görme şansını yakaladı.
Türk Balıkadamlar Spor Kulübü tarafından geleneksel hale getirilen 11. Uluslararası Marmara Sualtı Festivali
1 Ekim–9 Ekim 2011 tarihleri arasında İstanbul'da başladı.CALLPEX firmasının katkısıyla Bingöl Belediyesi
Okuma Salonlarında okuyan 3 öğrenci İstanbul'da deniz görüp Bingöl'e döndü
Avrupa Sualtı Görüntüleme Festivali (EUIFA) derneği çatısı altında düzenlenen ve alanında dünyanın en
prestijli festivalleri arasında yer alan Uluslararası Marmara Sualtı Görüntüleme Festivali bu yıl da yurt içi ve
yurt dışından büyük ilgi gördü. Türk Balıkadamlar Spor Kulübü'nün düzenlediği festival 1 Ekim–9 Ekim 2011
tarihleri arasında İstanbul'da yapıldı.Festivale katılmak üzere Bingöl Belediyesi Okuma Salonlarında okuyan
3 öğrenciye CALLPEX firması sponsor oldu.Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bingöl'de deniz
görmemiş 8-12 yaş arasında 6 ilköğretim öğrencisi 4 gün boyunca İstanbul ve Marmara Denizi ile buluşarak
doyasıya eğlendiler.Yapılan geziler belgesel haline getirilecek
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“TARIM VE KIRSAL KALKINMA SEMİNERİ”

Bingöl Valiliği AB Proje Koordinasyon Merkezi tarafından “İllerimiz AB'ye Hazırlanıyor Programı” kapsamında
yürütülen Yüzen Ada Kenti Avrupa Birliğine Doğru Yüzüyor Projesi kapsamında “Tarım ve Kırsal Kalkınma
Semineri” adlı bir seminer düzenlendi

Bingöl Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen seminerin açılış konuşmasını Bingöl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürü Sayın Nurettin Kıyas yaptı. Kıyas'ın konuşmasının ardından Bingöl Valiliği AB Proje
Koordinasyon Merkezi uzmanlarından Aziz Bayındır tarafından "Yüzen Ada Kenti Avrupa Birliğine Doğru
Yüzüyor" projesinin tanıtım sunumu yapıldı.
Seminerde, Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası, Avrupa Birliğinde Kırsal Kalkınma Politikası, Katılım Öncesi
Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma (IPARD), Tarım ve Kırsal Kalkınma (11.) Faslın Açılış Kriterleri konuları
anlatıldı. Tarım ve Kırsal Kalkınma Seminerine Avrupa Birliği Bakanlığından AB İşleri Uzman Yardımcısı
Erkin Soysaldı'nın konuşmacı olarak katıldığı seminere, Vali Yardımcısı Abdulaziz Aydın, Bingöl Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürü Nurettin Kıyas, TMOOB Ziraat Mühendisleri Odası Bingöl İl Temsilcisi Suphi Çetkin,
Bingöl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüğü Şube Müdürleri ve personelleri, Bingöl Üniversitesi
Ziraat Fakültesi öğretim üyesi, öğretim görevlileri ve öğrencileri, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği
Başkanı ve Üyeleri, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve Üyeleri, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve
Üyeleri, Bal Üreticileri Birliği Başkanı ve Üyeleri, Bingöl Ziraat Odası Başkanlığı Başkanı ve Üyeleri, Çeşitli
Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin temsilcileri ve davet edilen ilgili sektör temsilcileri katıldı
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“AİLEDE ÇOÇUK EĞİTİMİ SEMİNERİ”

Ailede çocuk eğitimi seminerine konuşmacı olarak katılan Psikoloji ve Kişisel Gelişim Uzmanı H.Gönül Tuna
Gende, eğitimin yuvada başladığını ifade ederek, ideal nesiller için ideal aileye ihtiyaç olduğuna vurgu
yaparak, “Eğitim yuvada başlamalı ki kalıcı olsun” dedi.

Bingöl Valiliği Koordinatörlüğünde; Bingöl Belediyesi, Bingöl Üniversitesi, Bingöl İl Müftülüğü ve Bahar
Derneği tarafından SODES kapsamında yürütülen “Bingöl'de Aile İçi İletişim ve Empatinin Geliştirilmesi”
semineri Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşti
Eğitim yuvada başlamalı ki kalıcı olsun
Çocuk eğitiminde ailenin çok önemli bir etken olduğunu belirten Psikoloji ve Kişisel Gelişim Uzmanı H.Gönül
Tuna Gende, eğitimin yuvada başladığını ifade ederek, ideal nesiller için ideal aileye ihtiyaç olduğuna vurgu
yaparak, “Eğitim yuvada başlamalı ki kalıcı olsun. Ancak yuva eğitim ve terbiye esaslarına uygun temeller
üzerine kurulmamışsa, bu yuvada yetişmiş bir ferdin yada fertlerin oluşturacağı cemiyetinde terbiyeli, eğitimli
olması düşünülemez. Bu sebepledir ki ideal nesiller için ideal aileye ihtiyaç vardır” dedi.
Çocuk eğitimi anaanne ve babaanne de başlar
Anne ve babanın çocuk yapmaya karar vermelerinden itibaren çocuğun eğitim sürecinin başladığına dikkat
çeken Gende, “Japon bilim adamları yaptıkları araştırmalar sonucunda şu açıklamayı yapmışlardır:' “Çocuk
eğitimi anaanne ve babaanne de başlar. Anne ve baba genlerini onlardan aldıkları için onların olumlu yada
olumsuz tüm huy ve karakterleri çocuğa geçer.Bu nedenle Önce onları eğitmeliyiz”. Bizim ülkemizde yapılan
araştırmalarda ise çocuk eğitiminde etken dönemin anne ve babanın çocuk sahibi olmaya karar vermesinden
önceki iki yıla tekabül ettiğini söylerler. Nedenini ise her iki yılda bir baştan sona yenilenen hücreler ve
alışkanlıklarımız olarak açıklamışlardır diye konuştu.
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“KADIN KOORDİNASYON MERKEZİNDEN DEPREMZEDELERE YARDIM Elİ

Bingöl Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir
yardım kampanyası başlattı.
Bingöl Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi, Van'da meydana gelen depremde mağdur olan ailelere
yardım için yardım kampanyası başlattı. 'Benzer acılar yaşadığımız için onları en iyi biz anlarız' diyen Kadın
Koordinasyon Merkezi gönüllüleri, depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir yardım
kampanyası başlattı.Van'da meydana gelen depremle, gönüllerde oluşan hüzün ve acılara merhem olmak
isteyen tüm Bingöl halkını kampanyaya destek olmaya davet eden Kadın Koordinasyon Merkezi gönüllüleri,
vatandaşların ikinci el battaniye ve kışlık giyim malzemesi başta olmak üzere; bebek bezi, mama, ped gibi
ihtiyaç malzemelerinin temini için yardım çalışmalarına başlandığını duyurdu.Kadın Koordinasyon Merkezi
gönüllüleri yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdiler: “Bingöl Belediyesi'ne ait bir araç mahalle aralarında
dolaşarak duyuru yapacak ve verilen yardımları alacak. Dörtyol saat kulesi önünde stant kurulup yardım
etmek isteyenlerin yardımları toplanacak. Bizi bu hayırda yalnız bırakmayan tüm Bingöl halkına şimdiden
teşekkür ederiz”.
Kadın Koordinasyon Merkezi'nin başlattığı kampanyaya yardımda bulunmak isteyen vatandaşların
yardımlarını; Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nin 0 (426) 214 47 27 nolu telefonu veya 05342069924-
05058379443 telefonları arayarak, gerekli bilgiyi alabileceği ve yardımlarını yapabileceği vurgulandı.
Toplanan yardımların Bingöl Valiliği Kızılay deposuna teslim edileceği ve yardımların bu şekilde gönderileceği
kaydedildi.
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“VAN'A YARDIM“

Bingöl Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından Van'daki depremzedeler yararına düzenlenen
yardım kampanyası çerçevesinde 3 yardım aracı ve 15 kişilik ekip deprem bölgesine gitti.
Bingöl Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere
başlattığı yardım kampanyası çerçevesinde Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde toplanan muhtelif gıda ve
giyimlerden oluşan malzemeler, 3 yardım aracı ve 15 kişilik ekiple dün(26 Ekim 2011 Çarşamba günü)
Bingöl'den Van'a hareket etti. Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde koordine edilen yardımlar vatandaşlar
tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. Yardımsever Bingöl halkı; bir günde 3 kamyonluk yardım yaparak,
'Benzer acılar yaşadığımız için onları en iyi biz anlarız' dediler.Bingöl Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi
tarafından Van'ın Erciş İlçesi ve Köylerine giden yardımda; battaniye ve kışlık giyim malzemesi başta olmak
üzere; bebek bezi, mama, ped, çadır, temel gıda malzemesi, katalitik soba, halı, ayakkabı ve benzeri ihtiyaç
malzemeleri bulunuyor.
Bingöl Halkının yardımsever bir halk olduğunu belirten Bingöl Belediye Başkanı Serdar Atalay, Yardım
kampanyası başlatan Kadın Koordinasyon Merkezi yönetici ve üyelerine teşekkür ederek, “Kadın
Koordinasyon Merkezimiz tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek olan bütün hayırsever
vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu

2011 Bingöl Belediyesi Faaliyet Raporu142



“10 KASIM”

10 Kasım 1938 yılında hayatını kaybeden Mustafa Kemal Atatürk, tüm Türkiye'de olduğu gibi Bingöl'de de
düzenlenen törenle anıldı.

Dün saat 08.50'de Hükümet Konağı önünde düzenlenen anma töreninde Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.
Törene Vali Mustafa Hakan Güvençer, Belediye Başkanı Serdar Atalay, Garnizon Komutanı Tuğgeneral
Orhan Gündüz, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gıyasettin Baydaş, kamu kurum ve kuruluşlarının
temsilcileri ile öğrenciler, askeri yetkililer katıldı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı törende Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te
sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Hükümet Konağı önündeki tören, İstiklal Marşı'nın
okunmasıyla son buldu.

Dün saat 10.00'da Kültür Merkezi'nde kutlamalar devam etti. Burada Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın
okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemine il işkin konuşma yapıldı.

Programa Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 49'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral
Orhan Gündüz, Bingöl Belediye Başkanı Serdar Atalay, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Ceran, İl
Emniyet Müdürü Ahmet Akbal, İl Jandarma Komutanı Hamza Celepoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali
Hansu, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını Tarih Öğretmeni Muhammet Sertkaya yaptı. Öğrencilerin şiirler okuduğu
programın ilerleyen bölümlerinde Sosyoloji Öğretmeni Ferhat Elhakan, Atatürk hakkında dış basında çıkan
haberlerin başlıklarını okudu. Öğrencilerin hazırladığı oratoryo ile devam eden program 49'uncu Motorlu
Piyade Tugay Komutanlığı'nın hazırladığı sinevizyon gösterimi ile devam etti. Programın son bölümünde
Atatürk, hakkında yazılan kitaplar sergilendi Vali Güvençer ve beraberindekiler kitap sergisini gezerek
kitapları incelediler.

PROGRAMIN İKİNCİ BÖLÜMÜ KÜLTÜR MERKEZİ'NDE
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“BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDA UZMAN PERSONEL YETİŞTİRİLMESİ”

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin yürüttüğü, “Bilişim Teknolojileri Alanında Uzman Personel
Yetiştirilmesi" projesinin sergisi yapıldı.
Bingöl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin yürütmekte olduğu, Avrupa Birliği Genç İstihdamını
Destekleme hibe programları kapsamındaki "Bilişim Teknolojileri Alanında Uzman Personel
Yetiştirilmesi" projesinin, Grafik sanatları sergisi, görsel sanatlar fuarı ve eşleştirme faaliyeti
gerçekleştirildi.
Dün saat 11.00'de Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergiye Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer,
49'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Orhan Gündüz, Bingöl Belediye Başkanı Serdar
Atalay, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Ceran, İl Emniyet Müdürü Ahmet Akbal, İl Jandarma
Komutanı Hamza Celepoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Hansu, kurum amirleri, öğrenciler,
vatandaşlar ve il dışından çok sayıda reklamcılık, web programcılığı, matbaa ve fotoğrafçılık
sektöründen temsilciler katıldı.
Sergide kursiyerlerin kurs boyunca yaptıkları ürünlerin yanı sıra kurs boyunca yapılan çalışmaları
gösteren fotoğraflar sergilendi.
Faaliyete il dışından çok sayıda reklamcılık, web programcılığı, matbaa ve fotoğrafçılık sektöründen
temsilciler katıldı.
Sergiyi gezen Vali Güvençer ve beraberindekiler kurs öğretmenleri ve öğrencilerden yaptıkları
çalışmalar hakkında bilgi aldılar.
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“HAT SERGİSİ”

Hattat Yusuf Sezer, Bingöl Belediyesi'nin daveti üzerine Bingöl Belediyesi Kültür Merkezinde 'Hat Sanatı
Sergisi' açtı. Bingöl Belediyesinin daveti üzerine 'Her ile bir sergi, her eve bir eser' sloganıyla Bingöl'de sergi
açan Hattat Yusuf Sezer'in sergisinde 50 eser yer aldı.Serginin açılışı, Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer,
Bingöl Belediye Başkanı Serdar Atalay, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Ceran, Vali Yardımcısı Abdulaziz
Aydın, ve Kurum Müdürleri tarafından yapıldı.

Hat sanatının merkezinin İstanbul olduğunu ifade eden Sezer, “Herkes İstanbul'a gidip bu çalışmaları
göremeyeceği için bizler Anadolu'ya da gelerek sergiler açıyoruz. Anadolu insanı kültürüne, değerlerine
bağlıdır. Ancak zaman geçtikçe hafızalar siliniyor. Bu sergilerle kültürümüzü, değerlerimizi yeniden
hafızalarda canlandırmaya çalışıyoruz” dedi.Bingöl'deki sergide 50 eserin sergilendiğini belirten Sezer,
serginin 20 Kasım Pazar gününe kadar açık kalacağını söyledi.

Bingöl Belediye Başkanı Serdar Atalay ise, bu serginin Bingöl'de bir ilk olduğunu belirterek, çok değerli olan
bu sanata ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer de,
Bingöl'de böyle bir sergiyi açtığı için Hattat Yusuf Sezer'e teşekkür etti.Konuşmaların ardından davetliler,
sergiyi gezerek eserleri yakından inceledi. Hattat Yusuf Sezer, Vali Güvençer ve Başkan Atalay'a birer tablo
hediye etti.
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“24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ”

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ilan ettiği ve her yıl tekrarı yapılan 24 Kasım Öğretmenler Günü yurt
genelinde olduğu gibi Bingöl'de de törenlerle kutlandı.
Bingöl Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenklerin bırakılması ardından İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile start
alan Öğretmenler Günü programı; Kültür Merkezi'nde devam etti.
Öğretmenler günü münasebetiyle düzenlenen törenlere Vali Mustafa Hakan Güvençer, Bingöl Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Gıyasettin Baydaş, Vali Yardımcısı Alper Çığ, Bingöl Belediye Başkan Vekili Ahmet
Gündoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Hansu, kamu kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler
katıldı.
Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, mesleğe giren öğretmenler adına ve kıdemli öğretmenler adına
konuşma yapıldı.
Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Hansu, “Millet
Mektepleri`nin açılışı ve Atatürk`ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, Atatürk`ün 100. Doğum
yıldönümü olan 1981 yılında, 24 Kasımın her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. 30.
yılını kutlamakta olduğumuz bu mutlu günün, ilim ve irfan ordumuzun değerli mensupları olan siz
öğretmenlerimize kutlu olmasını diliyorum. Öğretmenlik insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleğidir.
Ürünü insan olan ve başlı başına bir amaç olmaktan öte insanlığı yüce gayesine ulaştıran bir vasıta olarak
görülmektedir öğretmenlik mesleği. Öğretmenin görevi gücü nispetinde erdemli toplum gayretine katkı
sağlamaktır. İnsan yaratılmışların en şereflisi, en seçkini en donanımlısı ve en bilinçli olanı; ama aynı
zamanda en acımasız en anlaşılmaz davranışların da sahibi. Onun için insan hayatında eğitim; davranışları
doğru yönlendirmede ve diğer hemcinslerinin haklarının korunmasında birinci derecede etkilidir. Öğretmen
işlevini yerine getirirken bu önceliği asla ihmal etmemelidir” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Hansu'nun konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.
2010 yılında emekliye ayrılan öğretmenler ile personele hizmet şeref belgesi verilen programda öğretmenler
günü nedeniyle ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri arasında 'Öğretmen' konulu resim, şiir ve kompozisyon
yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ayrıca programda öğretmenler 'Öğretmenlik
Andı'nı okudular.
Öğrencilerin hazırlamış olduğu orotoryum müzik dinletisi ve halk oyunları gösterileri ile devam eden program
öğretmen ve öğrencilerin hazırlamış olduğu resim sergisinin gezilmesi ile sona erdi
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“KADIN KOORDİNASYON MERKEZİ ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ UNUTMADI”

Bingöl Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi üye ve yöneticileri, 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle
Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Hansu ve yeni atanan öğretmenlere çiçek taktim etti.

24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen program sonrası
kürsüye çıkan Kadın Koordinasyon Merkezi yöneticilerinden Psikoloji ve Kişisel Gelişim Uzmanı H. Gönül
Tuna Gende, katılımcılara Kadın Koordinasyon Merkezi hakkında bilgiler vererek, 24 Kasım öğretmenler
gününü kutladı.
Gende yaptığı konuşmanın ardından 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle Bingöl Belediyesi Kadın
Koordinasyon Merkezi üye ve yöneticileri adına, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Hansu ve yeni
atanan öğretmenlere çiçek taktim etti.

“OLUMSUZ TELKİNLER ÖĞRENCİYİ KÖTÜ ETKİLİYOR”
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“UÇAN SÜPÜRGE ÇOÇUKLARI SEVİNDİRDİ”

Bingöl Üniversitesi öncülüğünde, Bingöl İl Müftülüğü, Bingöl Belediyesi ve Bahar Derneği ortaklığıyla
yürütülen Bingöl'de Aile İçi İletişim ve Empatinin geliştirilmesi başlıklı SODES projesi kapsamında
Uygulamalı Psikoloji Uzmanı Zafer Akıncı tarafından Belediye Kültür Merkezinde ' Başarıya giden yol' başlıklı
seminer düzenlendi.

İlk öğretim ve lise öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği seminerde Akıncı, ders çalışma ve motivasyon teknikleri
hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Başarılı bir öğrencinin yolunun her durumda açık olduğuna değinen Akıncı, telkin ve motivasyonun dersler
üzerindeki etkisini küçük çaplı hipnoz terapileriyle uygulamalı olarak sahnede öğrencilere gösterdi.

Akıncı, “Hedefiniz ne kadar büyükse o kadar istekli çalışırsınız! Ne kadar çok çalışacağınızı ne kadar sağlıklı
ve güçlü olduğunuz belirlemez; ne kadar istekli olduğunuz belirler! İsteği artıran ise hedefin büyüklüğüdür!”
diyerek öğrencileri büyük düşünmek noktasında teşvik etti.
En iyiyi belleyerek kararlı ve ısrarcı olmaları gerektiğine işaret eden Akıncı, öğrencilerin kendi kendilerine
telkinde bulunmaları ve daima güzel ve iyiye odaklanmaları gerektiğini söyledi.

'Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışmasına katılan bazı yarışmacıların bir araya gelerek kurdukları 'Uçan Süpürge
Harikalar Sirki' Bingöl'de 2 gün boyunca çocuklar için gösteri yaptı.
'Uçan Süpürge Harikalar Sirki'nde görev alan Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasının yarışmacıları, Cumartesi
ve Pazar günü olmak üzere 2 günde toplam 8 seans gösteri yaparak çocukları güzel bir hafta sonu geçirdi.
Lastik Adam İlker Çevik, Bardak Show Samir Demirel, Bisiklet Cambazı Bülent Gülşahin ve Sihirbaz Orhan
Kalkan Bingöl'ün gösterileri ile eğlenen çocuklar, zaman zaman gösterilerde de rol aldı.
Lastik Adam İlker Çevik'in gösterisiyle başlayan ve jonglör, sihirbaz, bardak şov gösterileriyle devam eden
sirkin son bölümünde dev yılan ile resim çekinen çocuklar, korkulu anlar yaşadı. Sahneye çıkarılan dev yılan,
çocukların boyunlarına dolandırıldı. Sahneye çağrılan bazı çocuklar yılanın korkusuyla sahneden inerken,
bazıları da yılanı çekinerek boyunlarına doladı.
Tehlikeli gösterinin ardından akıllarda gösterilerden çok, çocukların boyunlarına dolandırılan yılan kaldı.
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“VANLI DEPREMZEDELERE YARDIM”

Bingöl Valiliği ve hayırsever Bingöllüler tarafından tahsis edilen evlerde kalan Van`lı depremzedelere Bingöl
Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından giyim yardımı yapıldı.
Bingöl Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi bünyesinde kurulan sevgi mağazası 'Bu şehrin bir kalbi var'
solganı ile yardımlarına devam ediyor. Bingöl Belediyesi ve Bingöllü hayırsever vatandaşların katkıları ile
oluşan giyim mağazasında bugüne kadar 150 yetim çocuk ile sevgi evlerinde kalan 45 çocuğa giyim yardımı
yapıldı.

Van'da meydana gelen depremin ardından yaralarını sarmaya çalışan ve Bingöl Valiliği ve hayırsever
Bingöllüler tarafından tahsis edilen evlerde misafir edilen depremzede vatandaşlara Bingöl Belediyesi Kadın
Koordinasyon Merkezi tarafından giyim yardımı yapıldı.

Konu hakkında Bingöl Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugüne
kadar 800 kişiye giyim yardımının yapıldığı belirtilerek, “2011 yıllında Kadın Koordinasyon Merkezimiz
tarafından 150 yetim çocuk, Sevgi Evleri'nde kalan 45 çocuk ile toplamda 800 kişi giydirilmiş olup en son Vanlı
depremzedelere sevgi mağazasında giyim yardımı yapılmıştır. Kadın Koordinasyon Merkezimiz tarafından
yürütülen çalışmalarda bizim yanımızda olan ve bize destek veren bütün kurumlarımıza,esnaflarımıza,sivil
toplum örgütlerine ve hayırsever vatandaşlarımıza Kadın Koordinasyon Merkezi gönüllüleri adına sonsuz
teşekkür eder bundan sonraki faaliyetlerimizde de siz değerli yardımseverleri yanımızda görmek isteriz”
denildi.

Açıklamada, “23 Ekim 2011'de Van'ın Tabanlı Köyü merkez üssünde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki
deprem de Belediye Kadın Koordinasyon Merkezimiz tarafından yürütülen 'Benzer acılar yaşadığımız için
onları en iyi biz anlarız' yardım kampanyası çerçevesinde yardımda bulunan tüm vatandaşlarımıza Kadın
Koordinasyon Merkezi gönüllüleri adına teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi
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“2 BİN KİŞİYE AŞURE İKRAMI”

Bingöl Belediyesi ile İl Müftülüğü'nce Muharrem ayı nedeniyle ortaklaşa hazırlanan aşure Cuma namazı
çıkışı dağıtıldı.
Ulu Cami önünde kurulan kazanlardan 2 bin kişiye aşure dağıtımı için namazın bitimi beklendi. Cemaatin
dağılmasıyla görevlilerce vatandaşlara aşure dağıtıldı. Kar yağışı altında dağıtılan aşureyi almak isteyenler,
uzun kuyruklar oluşturdu.

“BİNGÖL BELEDİYESİ AŞURE PROGRAMI”

Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kerbela olayının itikadi olmayan bir ihtilaf neticesinde meydana
geldiğini belirterek, “Hz.Peygamberin torunlarına duyduğumuz muhabbet ve onları kaybetmemizin üzüntüsü
bize Peygamber Efendimiz(s.a.v)'in sevgisini verecektir” dedi.Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından ilk kez
düzenlenen Kerbela anma etkinlikleri sonrasında Bingöl Belediyesi ve Bingöl İl Müftülüğü'nün ortaklaşa
organize ettiği 'Aşura Günü' programı, Terminal Camisi Müezzin Kayyım'ı Mehmet Emin Selami'nin okuduğu
Kur'an tilaveti ile başladı.
Bingöl Belediyesi ve Bingöl İl Müftülüğü'nün düzenlediği 'Aşura Günü' etkinliğine; Bingöl Valisi Mustafa

Hakan Güvençer, Bingöl Belediye Başkanı Serdar Atalay, Bingöl İl Müftüsü Mecit Can, Bingöl İl Emniyet
Müdürü Ahmet Akbal, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Hansu, Bingöl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdür Vekili Nurettin Kıyas, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İbrahim Mehteroğlu, Ilıcalar Belde Belediye
Başkanı Gıyasettin Koçihan, Bingöl İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hasan Bilgetay, Bingöl İl Defterdarı ihsan
Mintaş,davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Bingöl İl Müftüsü Mecit Can, yezidin askerlerinin yezid'ten daha yezid
olduğunu ifade ederek, “Kerbela hadisesi, hepimize iktidar gücünü elinde bulunduranların ahlaktan yoksun
olduklarında ne gibi zalimlikler işleyeceklerini gözler önüne seriyor. Hz Muhammed(s.a.v)'in açıkça cennetle
müjdelediği ciğerparesi Hz Hüseyin'i(r.a.) kerbela'da şehid ettiler. Günümüzde de insanların aklınının ipotek
altına alındığında,onlara her türlü caniliği yaptırabildiklerini görmekteyiz. Asr-ı saadetten yarım asır bile
geçmeden Hz Muhammed(s.a.v)'in kendisi için yüzlerce hadis rivayet ettiği Hz Hüseyin'i(r.a.) şehid
etmişlerdir” dedi.
Kerbela hadisesinin mal, makam hırsının insanlara neler yaptırabileceğine en iyi örnek olduğunu dile getiren
Can, kerbela hadisesinden günümüz için çok büyük derslerin olduğunu söyledi
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MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI FAALİYET RAPORU

Eshat AKÇANLI
Mali Hizmetler Müdürü

Belediyemiz 2007 yılında Norm Kadrosunu oluştururken toplam 16 Müdürlükten oluşan
organizasyon şeması altında faaliyetlerini yürütmektedir.

Mali Hizmetler Müdürlüğümüz, 1 Müdür, 2 Memur ve 3 Kadrolu işçi personelle, hesap verilebilirlik ve
tekdüzenin sağlanması, işlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin mahiyetine uygun olarak sağlıklı etkili
ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tabloların zamanında doğru, muhasebenin temel
kavramları ve kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkelerine uygun, kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak,
karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanmasını sağlamaktır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 60. maddesinde belirtilen tüm görevler
mevcut organizasyon yapısı altında yürütülmektedir.

Bingöl Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün Misyonu, hizmetlerin yapılmasında kullanılan
kaynakların ekonomik ve sosyal şartlara bağlı, kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde mahiyetine
uygun olarak sağlıklı etkili ve güvenilir bir biçimde kullanılması, muhasebenin temel kavramları ve kabul
görmüş bütçe ve muhasebe ilkelerine uygun olarak muhasebeleştirilmesi sağlanarak hesap verilebilirliliği
kolaylaştırmaktır.

GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon
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Bingöl Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün Vizyonu;

B-Yetki Görev ve Sorumluluklar

Müdürlüğünün Görevleri

1.Çok iyi yetişmiş ve yeterli sayıda personelle,
2.Verimliliği esas alarak,
3.Teknoloji Kullanımına öncelik tanıyarak,
4.Plan ve Projeye önem vererek,
5.Şeffaflık ve Katılımcılığı ön planda tutarak,
6.Kaynakların etkin kullanılması sağlanarak,
7.Faaliyetlerde ve hizmetlerde dünya standartlarına ulaşmaktır.

Belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak hak sahiplerine yapılacak ödemeleri incelemek ve yasal
uygunluğu tespit edilenleri ödemek. Yıllık bütçe, kesin hesap, gelir ve gider işlemlerinin
muhasebeleştirilmesini sağlamak.

Avans ve kredi olarak satın alınması talep edilen mal veya hizmetin 5393 sayılı Belediye Kanunu Mahalli
İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve diğer yasalara uygunluğunun takip ve tetkik edilmesini, uygun
olanların işleme alınmasını, eksik ve hatalı olanların tespit edilip ilgili birim nezdinde gereğinin yapılmasını
sağlamakla birlikte Aşağıda sayılan görevler, mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür:

a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve
sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans
programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek
ve değerlendirmek.

c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı
hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini
sağlamak.

d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek
ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve
tahsil işlemlerini yürütmek.

f) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet
raporunu hazırlamak.

g) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal
cetvellerini düzenlemek.

h) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama
yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

j) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
k) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak
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Yukarda sayılan görevlere ilişkin müdürlüğümüz tarafından aşağıda sayılan görevleri yerine getirmek
için yürürlükteki yasalar çerçevesinde gerekli hassasiyeti göstermektedir.

1 - Belediyeye mal ve hizmet sağlayan özel ve tüzel kişilere yapılacak ödemeler için harcama yapan
kuruluşça hazırlanan tahakkuk belgesini ve bağlı evrakların yasal uygunluk açısından gözden geçirilmesini
ve harcama öncesi verilen taahhüt kaydı sınırları içinde kalıp kalınmadığının kontrol edilmesini sağlamak.

2 - Müdürlüklerle işbirliği içinde belediyenin bütçe taslağının hazırlanmasını, müdürlüklerin bütçe
tekliflerinin birleştirilip incelenmesini sağlamak. Bütçenin yasal süresinde Başkanlık Makamına sunulmasını
koordine etmek.

3 - Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. maddesi gereğince belediye birimlerince
hazırlanan ayrıntılı harcama programları da dikkate alınmak suretiyle kurumun ayrıntılı harcama programı ve
finansman programını hazırlayıp, bütçe tasarısı ile birlikte üst yöneticiye sunmak.

4 - Performans esaslı analitik bütçe uygulamasının geliştirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını
koordine etmek.

5 - Müdürlüklerin harcamalarla ilgili talepleri için "harcama taahhüt" kaydı verilmesini, müdürlüklerin
ödeneklerinden yapılan harcamaların izlenmesini ve raporlanmasını (aylık ve yıllık hesap cetvelinin
düzenlenmesini) sağlamak.

6 - Kesin hesabı ve mali yıl bütçesini süresi içerisinde meclise havale ettirmekten sorumludur.

7 - Bölüm personeli ile ilgili eğitim ihtiyacını belirleyerek, Personel ve Eğitim Müdürlüğü'ne iletmek,
planlanan eğitimlere ilgili personelin katılımını sağlamak.

8 - Sorumlu olduğu bölümün uzun ve kısa vadeli işlerini planlamak, günün değişen koşullarına cevap
verebilecek şekilde, planlarda esneklik yaratarak, işlerin tam zamanında, etkin ve ekonomik şekilde
yürütülmesini sağlamak.

9 - Sorumluluğu altındaki tüm işleri ve çalışanları denetlemek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak.

Mali Hizmetler Müdürlüğü Belediyemiz hizmet binasında 1 adet müdür odası, 1 adet ön mali kontrol şubesi ve
1 adet muhasebe servisi olmak üzere toplam 3 odada hizmet vermektedir.

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

FİZİKSEL YAPI
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ORGANİZASYON ŞEMASI

BELEDİYE BAŞKANI

BELEDİYE BAŞKAN YRD.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

BÜTÇE VE TAHAKKUK
YETKİLİSİ

ÖN MALİ KONTROL
YETKİLİSİ

TAŞINIR KONSOLİDE
YETKİLİSİ

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

İNSAN KAYNAKLARI

Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde tüm servislerimizde toplam 8 adet bilgisayar,
6 adet yazıcı bulunmaktadır.

Mali Hizmetler Müdürlüğünde 1 Müdür, 2 Memur ve 3 İşçi personel olmak üzere toplam 6 personel
görev yapmaktadır.

Mali Hizmetler Müdürlüğümüz Bütçe Uygulama Sonuçları:

BÜTÇE
ÖDENEĞİ

2010 Yılı

3.495.091,00 6.670.000,00 7.182.000,00 7.541.100,00 7.918.155,00

2011 Yılı
2012 Yılı
Tahmini

2013 Yılı
Tahmini

2014 Yılı
Tahmini
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Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüzün 2011 yılı ödeneği olarak 6.670.000,00 TL konulmuş olup yıl içersinde
5.375.553,27 TL harcanarak geri kalan 1.294.446,73 TL kullanılmayan ödenek iptal edilmiştir.

GİDER KESİN HESAPLARI
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GELİR KESİN HESAPLARI

YILLARA GÖRE TAHMİNİ GELİR BÜTÇE ORANLARI

SON 5 YIL PERSONEL GİDERLERİNİN GELİR  KESİN  HESAPLARINA ORANI

KESİNLEŞEN GELİR BÜTÇESİNİN YILLARA GÖRE ARTIŞ ORANLARI
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2011 YILI GİDERLERİNİN TAHMİNİ BÜTÇEYE ORANI

SUNULAN HİZMETLER

. Yukarıda belirtilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün görevleri doğrultusunda aşağıda belirtilen
iş ve işlemler gerçekleştirilmiştir.

2010 yılı faaliyet raporlarının hazırlanması için birimlere yazı yazıldı
2010 yılı faaliyet raporu mecliste kabul edildikten sonra İçişleri Bakanlığına gönderildi.
2010 yılı Gelir Kesin hesap cetveli İller Bankasına gönderilmiştir.
2010 yılı kesin hesabı mecliste kabul edildikten sonra Sayıştay başkanlığına gönderildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Ek Karşılık Prim Tahakkuk Cetveli gönderildi.
2012 yılı Performans Programı mecliste kabul edildikten sonra İçişleri Bakanlığına gönderildi.

1-
2-
3-
4-
5-
6-
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2011 Bingöl Belediyesi Faaliyet Raporu

7 2012 yılı analitik bütçelerini oluşturmak için mayıs ayının ilk haftasında birim müdürlüklerine bütçe çağrısı
yapılmıştır. Gelen tekliflerin bütçe girişler yapılmış, oluşturulan bütçe cetvelleri başkanlık makamına
gönderilmiştir.
Daha sonra Bütçe cetvelleri Encümene havale edilmiş, Encümen karar aldıktan sonra meclise havale
edilmiştir. Belediye Meclisinin Aralık ayı toplantısında karar alarak bütçeyi onaylamasından sonra kesinleşen
2012 yılı bütçesinin uygulanması için ilgili tüm birimlere gönderilmiştir.

8- 2012 yılı bütçesi 60.500,000.00 TL olarak kabul edilmiştir.

9 2012 yılına ait performans programı hazırlanarak kitap halinde ilgili müdürlüklere gönderilmiştir.

10 11 adet ödeme dosyası üzerinde yapılan ön mali kontrol neticesinde uygun görülmeyerek ilgili birimlere
iade edilmiştir.

11 Birimlerimizden, bütçede kendilerine verilen doğrudan temin limiti dolanlara alım yapılmaması için uyarı
yazısı yazılmıştır.

12 Yapılan etkin ön mali kontrol sonucunda Belediyemiz kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması
sağlanılmıştır.

13 9 adet başkanlık oluru ile bütçe aktarması yapılmıştır.

14 7 adet encümen kararı ile bütçeden aktarma işlemi gerçekleşmiştir.

15 1 adet Meclis kararı ile Bütçe aktarması yapılmıştır.

6 Birimimize 1476 adet yazı gelmiş 1792 adet yazı gönderilmiştir.

7 Yılsonu sayım döküm cetvelleri hazırlandı.

8- Harcama birimleri yönetim hesabı cetvelleri oluşturuldu.

9 Belediyemizin 2011 yılı itibarı ile demirbaş malzeme sayımı yapılarak dökümü oluşturuldu, sayım
neticesinde ilgili birimlerde kullanılmakta olan malzemeler liste haline getirilerek ilgili birimlere teslim edildi.

-

-

-

-

-

-

-

-

1 -

1 -

1

1 -

HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI FAALİYET RAPORUDUR

Bütçe Uygulama Sonuçları

Müdürlüğümüzün personel durumu; 1 Müdür, 3 Memur, 2 Kadrolu işçi, 3 Şirket personeli olmak üzere
toplam 9 personel ile hizmet vermektedir.
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2011 Yılı içinde Tüm Birimlerimizin gelir ve gider işlemleri ile ilgili toplam 4395 adet yevmiye
oluşturulmuştur. Bu yevmiye kayıtları ile yılsonu mizan cetveli incelendiğinde Banka hesaplarımıza
35.932.152,78 TL nakit olarak yatırılmış 35.722.868,95 TL nakit ödeme yapılmış 2012 yılında 209.283,83
TL nakit mevcudu olarak devir etmiştir.

Bir yıllık dönem içersinde 40.659.738,90 TL Bütçe geliri, 45.879.428,75 TL Bütçe gideri olarak
gerçekleşmiştir.

Bir yıllık dönem içersinde 344.730,00 TL iş avansları,137.150,00 TL personel avansları olmak
üzere toplam 480.880,00 TL avans ödemesi yapılmış, avansların 479.198,00 TL yıl içersinde mahsup
edilmiş,1.682,00 TL 2012 yılına devir edilmiştir.

2011 yılı içersinde Bütçe emanetleri hesabına 20.486.062,09 TL personel ve esnaf borcu olarak alınmış,
yıl içersinde 16.007.072,34 TL ödeme yapılmış 4.478.989,85 TL bir sonraki yıl ödenmek üzere devir
edilmiştir.

Belediyemiz araç alımı için İller Bankasından 2.175.987,00 TL Banka kredisi çekmiş, yıl içinde
656.449,00 TL ödeme yapılmış, 1.519.538,00 TL sonraki yıllarda ödenmek üzere 2012 yılına devir
etmiştir.

Vergi Dairesi ve SGK İl Müdürlüklerine Belediyemiz borçlarından 7.249.625,76 TL ödeme yapılmıştır.
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Her şey Bingöl’ün daha çok güzelleşmesi için...
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI FAALİYET RAPORU

Mahmut BOZABA
Fen İşleri Müdürü

Fen işleri müdürlüğümüz 1 adet teknik başkan yardımcısı koordinatörlüğünde fen işleri müdürü,3
adet inşaat mühendisi,1 adet makine mühendisi,1 adet çevre mühendisi, 1 adet jeoloji Mühendisi, 1 adet
Kimya Mühendisi,1 adet harita teknikeri,2 adet inşaat teknikeri,1 adet topograf,1 adet elektrik teknisyeni, ve 1
adet sürveyan ile fen işleri müdürlüğü hizmet binasında hizmetlerini yürütmektedir.Fen işleri müdürlüğümüze
bağlı asfalt şantiyesi,kilitli taş üretim fabrikası ve su kanalizasyon şebeke amirliği birimleri bulunmaktadır.

Belediyemiz fen işleri müdürlüğü su şebeke amirliği biriminde 1 adet su şebeke amiri,1 adet
kanalizasyon şefi, içmesuyu arızalarında çalışan 4 adet kadrolu işçi,1 adet içmesuyu klorlama işçisi,4 adet
kadrolu kanalizasyon işçisi,2 adet vidanjör şoförü,1 adet pikap şoförü,1 adet 50 nc şoförü,1 adet lastikli eder
operatörü,1 adet kazıcı kepçe operatörü kadrolu olarak bulunmaktadır. Su şebeke amirliğimiz
vatandaşlarımızın içmesuyu,kanalizasyon hatlarının bakım,onarım ve yapım hizmetleri ile içmesuyu
hatlarımızın dezenfeksiyon işlerini düzenli olarak yapmaktadır.Bu hizmetleri yukarıda yazılı kadrolu
personellerimizle beraber daha sonra bahsedilecek hizmet alımı elamanları ile yürütülmektedir.içmesuyu ve
kanalizasyon hizmetlerinde 2 adet kanal açma aracı(vidanjör),1 adet binek pikap,1 adet 50 nc kamyonet,1
adet lastikli kazıcı ekskavatör,1adet kazıcı kepçe çalıştırılmaktadır.

Fen işleri müdürlüğümüze bağlı asfalt şantiyesinde 1 adet şantiyesi sorumlusu,1 adet konkasörcü,2
adet kamyon şoförü,1 adet kepçe operatörü,2 adet finiş er operatörü,1 adet işçi ile 1 adet elektrik teknisyeni
kadrolu olarak çalışmaktadır. Asfalt şantiyemizde konkasör, finişer, yol silindiri,yükleyici kepçe ve 2 adet
kamyon ekipman olarak hizmet vermektedir.

Yukarıda bahsedilen içmesuyu, kanalizasyon ve asfalt çalışmalarında yeterli sayıda kadrolu
elemanımız bulunmadığından 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19.maddesine göre içmesuyu,
kanalizasyon ve yolların bakım onarımında çalıştırılmak üzere 48 adet işçi ile hizmet alımı ihalesi yapılmış
olup, hizmet alım işi önderler Tem. Ltd. şti firmasında kalarak 12 ay süre ile 48 işçi söz konusu hizmetlerde
çalıştırılmıştır. Hizmet alım işi KDV dâhil 615.799,76 tl bedelle yaptırılmıştır.

Müdürlüğümüzün 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arası faaliyetleri maddeler halinde aşağıya
çıkarılmıştır.
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Asfalt Yol Çalışmaları

1- Yol kaldırım yapım onarım çalışmaları;
1- A Asfalt Yol Çalışmaları; Belediyemize ait asfalt şantiyesi 1991 yılında kurulmuş olup, tesis Pi Makine
firmasından temin edilmiştir. Ancak aradan yılların geçmesi neticesinde tesisin bakım ve onarımında
ihtiyaçlar olduğu görülerek 2009 yılı içerisinde asfalt şantiyemizin otomasyon sistemi yenilenmiştir. Bu
yenileme neticesinde tamamen asfalt üretimimiz bilgisayar ortamında düzenli olarak yapılmaya başlanmıştır.
Otomasyon sonucu asfalt şantiyesi üretim kapasitesi saatte 25 Ton'a çıkarılmıştır. Müdürlüğümüzce
Belediyemize ait Asfalt şantiyesinde sıcak asfalt üretimi için ilimize en yakın Asfalt üretim rafinerisi olan
Batman Tüpraş Bölge Müdürlüğü rafinerisinden 2011 yılı içerisinde temin edilen 498,580 ton 70/100 Pen
asfalt ve 38.680 ton MC30 Astar ürünleri belediyemiz asfalt şantiyesinde karışım yapılarak sıcak asfalt üretimi
yapılmıştır. Batman Tüpraş bölge müdürlüğünden temin edilen 498,580 ton 70/100 pen asfalt 578.491,18 TL
ve 38.680 ton MC30 Astar ise 84.080,94 TL tutmuştur. Bu nedenle 2011 yılı içinde
toplam(578.491,18+84.080,94) KDV dahil 662.572,12 TL Batman Tüpraş Bölge Müdürlüğüne yatırılarak söz
konusu malzemeler temin edilmiştir.
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Asfaltlama çalışmaları ile yollar artık daha güvenli

BİNGÖL BELEDİYESİ
‘YOL MEDENİYETTİR’ ANLAYIŞIYLA HİZMET EDİYOR
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Küçük Sanayi Sitesi’nde Asfalt Çalışması Yapıldı
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Bu kapsamda ekli metrajda belirtildiği üzere Kültür Mahallesi (Tekel Cad, Yurtsever Sok, Söğüt Sok, Aydın
Sok, Göynük Sok, Emel Sok, İlim Sok. Bağdüzü Sok, Alpaslan Sok, İstemihan Sok, Y.Emre Sok, Karasu
Sok. Güven Sok. Sümbül Sok. Mazlum Sok. Esen Sok. Kınalı Sok.) Karşıyaka Mahallesi, (Yüksekokul
Sok. Kandil Sok. Kübra Sok.75.Yüzyıl Cad. Şark Sok. Vali Konağı Cad. Dağlar Cad.)Saray
Mahallesi,(Umut Sok. Çapakçur Cad. Mekân Sok. Özlem Sok. Sağlık Cad. Şifa Sok. Meltem Sok. Gayret
Sok. Hatunlar Sok.) İnönü Mahallesi, (Nizam Sok. Nazlı Sok. Güzel Sok. Sefa Sok. Fatih Cad. Gül Sok.
Avcılar Sok. Oruçreis Sok. Buğday Sok.)

Recep Tayip Erdoğan Mahallesi, (13.Sokak,11.Sokak, Yunus Emre Cad. 4.Sokak, Kardelen Cad. Palamut
Cad. Aydınlık Cad. 1.Sokak) olmak üzere 2011 yılı içerisinde toplam 100616m² yol alanı asfaltlanmıştır.
(ortalama 5 cm. kalınlıkta asfalt döküldüğünden 100616 m2x0.05=5030m3x2,2=11066 ton malzeme
etmektedir.
Malzeme karışımında %4-5 arası bitüm hesaplandığında 11066x%4,50=497,97 ton 70/100 pen asfalt
etmektedir. Yani Tüpraştan alınan 498,580 ton hesabı yaklaşık sağlanmıştır.)Ayrıca Asfalt şantiyemizde
kullanılmak üzere 160 ton Kal-Yak ve 20 varil Kızgın yağ alım işi de 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
19.maddesine göre Katre Petrol firmasından temin edilmiştir. Söz konusu firmaya KDV dâhil 514.529,34
TL ödeme yapılmıştır.
Kızgın yağ ve Kal-Yak tesisin ısıtma çalışmalarında kullanılmıştır. Asfaltlama yol çalışmaları sonucunda
yaklaşık 12500 metre (12,5 km.) yol ağı asfaltlanmıştır.
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Kilitli Taş Yol ve Kaldırım Çalışmaları

1-B Kilitli Taş Yol ve Kaldırım Çalışmaları; Belediyemizce kilitli taş üretim fabrikamızda kaldırımlar için 6 cm
kalınlıkta beton kilitli parke taşı üretilmesi planlanmış olup, bu kapsamda fabrikamızın daha randımanlı
çalışması için 27 kalem Hidrolik malzemesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/f maddesine pazarlık usulü
ile Hidro Mek Tic.San.Ltd.şti. firmasından KDV dahil 63.720,00 TL bedelle satın alınarak kilitli taş üretim
makinemizin bakım onarım çalışmaları tamamlanmıştır.

BİNGÖL BELEDİYESİ ÇALIŞIYOR
Artık Bingöl’de yaşamak daha güzel
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İlimiz merkez Mazrafaki Camii, Mirzan Mah. Şehitlik camii, Yeşilyurt Mah. Fatih camii alanlarında kilitli parke
taşı döşenerek vatandaşlarımızın önemli bir dinlenme ihtiyacı karşılanmıştır.

Bu kapsamda 27312 m² (8 cm kalınlıkta) yol alanı kilitli parke taşı ile, 11623 m² (6 cm kalınlıkta) kaldırım alanı
kilitli parke taşı ile ve döşenmiş olup, 12241 metre kaldırım kenarına beton bordür ile döşenmiştir.

Söz konusu proje kapsamında mezarlık düzenlemelerinde ise betonarme ihate duvarları yapılarak dış
yüzeyleri doğal taş kaplama olup, duvar üstleri ise ferforje korkuluk ile yapılmıştır.
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Kilitli taş üretimi amacıyla dökme çimento alım işi ihalesi 4734 sayılı kamu ihale kanununun
19.maddesine göre açık ihale usulü ile yapılıp alım işi Hasar Tic. Ltd. Şti. firmasında kalmıştır.

Sözleşmesi ile beraber fabrikanın üretim süresi sonu olan 30 Kasım 2010 tarihine kadar toplam 1567,51 Ton
dökme çimento satın alınarak 625.000 adet (6 cm kalınlıkta) ve 586.000 adet (8 cm kalınlıkta) olmak üzere
toplam 1.211.000 adet beton kilitli parke taşı, 7 000 adet beton bordür, 20 000 adet beton yağmur oluğu,
fabrikamızda üretilmiştir.

Ayrıca beton büz ve bordür üretiminde de kullanılmak üzere aynı ihale kapsamında 2406 torba Pç 32,5 torbalı
Çimento (50 Kğ'lık) alınarak 1500 adet 200'lük beton büz, 500 adet 300 'lük beton büz, 150 adet 400'lük beton
büz, 80 adet beton rögar kapağı üretilmiştir.

Dökme ve torbalı çimento alım işi için KDV dahil 288.074,46 TL ödeme firmaya yapılmıştır. Yine fabrikamızdan
kilitli taş üretimi amacıyla kırma taş ve kum alım işi ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilerek Özateş İnş.Tic.Ltd.şti. firmasında kalmıştır. Kilit taşı üretimi amacıyla
5.750,00 Ton Yıkanmış elenmiş kum ve 83,00 Ton kırma taş Kdv dâhil 44.825,82 TL bedelle firmadan temin
edilerek kilit taşı üretiminde kullanılmıştır.

Yine kilitli taş ve beton büz üretimi amacıyla 36 işçi ile üretim işçilik hizmet alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale
kanununun 19.maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilmiş olup, iş MNA Delta Gücü Tem. Tic. Ltd.ti.
firması taahhüdünde kalarak 01.04.2011-15.11.2011 tarihleri arasında fabrikamızda beton kilitli taş,beton
bordür, beton oluk ve beton büz üretimi yapılmıştır.

Bu kapsamda ilgili firmaya hizmet alımı bedeli olarak KDV dâhil 472.129,63TL ödeme yapılmıştır. Yukarıda
bahsedilen ve Belediyemiz kilitli taş fabrikasında üretilen 6 cm kalınlığındaki beton kilitli parke taşları ile ilimiz
inalı mahallesi H.Sıddık Camii, Hz.Ömer Camii,Terminal Camii, Kaleönü Yekmal Camii,Kültür Mahallesi
Bağdüzü caddesi kaldırımları, Alpaslan Caddesi kaldırımı ile muhtelif cadde ve sokaklarımızda kilit taşı
döşenmiştir.

Ayrıca Belediyemiz meclisi kararı ile ilimiz Servi beldesi, Solhan Arakonak beldesi, Genç Çaytepe beldesi,
Bingöl merkez Ilıcalar beldesi ve Sancak belde Başkanlıklarına yol ve kaldırımlarında kullanılmak üzere
toplam 500 000 adet (8 cm kalınlıkta) ilgili belde Belediyelerine Belediyemiz kilitli taş üretim fabrikasından
üretilen taşlardan verilerek belde belediyelerimize ayni yardımda bulunulmuştur.
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Müdürlüğümüzce 2011 yılı yatırım programımızda yer alan Bingöl Düzağaç mevkii kilitli taş beton bordür,
istinat duvarı ve çevre düzenlenmesi yapım işi 07.03.2011 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu
19.maddesine göre ihale edilmiş olup, iş yapılan değerlendirmeler sonucunda SSB-OBA İnş.Tic.Ltd.Şti. Ortak
girişim firması taahhüdünde kalıp, ilgili firma ile belediyemiz arasında 07.04.2011 tarihinde sözleşme
yapılarak 08.08.2011 tarihinde yapım işi tamamlanmıştır.
Söz konusu yapım işi kapsamında ilimiz aşağı çarşı yolunun Bahçelievler Mahallesinden Şhell Petrole
bağlayan çevre yolu, aşağı çarşı ve Çapakçur köprüsü arasındaki eski saray caddesi yolu ile Saray Mah.
Temel yapı konutlarının bulunduğu bölgenin Çapakçur caddesi, Özlem Sokak, Mekân Sokak, Hatunlar sokak
ve Umut sokak kaldırımları beton kilitli parke taşı ve beton bordür ile döşenmiştir.

Ayrıca Proje kapsamında ilimiz Çayboyu camii, Ebubekir camii, Uzunsavat camii ve Toki camilerinin alanları
kilitli beton parke taşı ile döşenerek vatandaşlarımızın önemli bir ihtiyacı karşılanmıştır. Yine belediyemiz
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün ihate duvarı ile aşağı çarşı yolunda zemindeki kaymaları önlemek için istinat
duvarları da yapılmıştır.
Projenin tamamlanması ile 12453 m² (6 cm kalınlıkta) beton kilitli parke taşı kaldırımlara, 40397 m² (8 cm
kalınlıkta) yol alanı kilit parke taşı ile döşenmiştir. Yine proje ile 15096 metre beton bordür kaldırım kenarlarına
döşenmiştir. Projenin toplam maliyeti KDV dâhil 1.426.748,91 TL tutmuştur. Projenin tüm imalatları yüklenici
firma tarafından malzemeli olarak yapılmıştır.

Müdürlüğümüzce 2011 yılı yatırım programımızda yer alan Bingöl merkez kilitli taş beton bordür, istinat duvarı
ve çevre düzenlenmesi yapım işi 03.03.2011 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu 19.maddesine göre
ihale edilmiş olup, iş yapılan değerlendirmeler sonucunda ACL Müh.İnş. Tic. San. Ltd.ti. Firmasının
taahhüdünde kalıp, ilgili firma ile belediyemiz arasında 07.04.2011 tarihinde sözleşme yapılarak 16.08.2011
tarihinde yapım işi tamamlanmıştır.
Söz konusu yapım işi kapsamında ilimiz yeni mahalle, mezarlık düzenlemeleri, mirzan mahallesi kent

parkının kilitli parke taşı yol düzenlenmesi, şeyh Ahmet mevkiinin kilitli parke taşı yol ve mezarlık
düzenlenmesi, Yeşilyurt mahallesinin Yeşilyurt caddesi, M.Akif Ersoy caddesi, Farabi caddesi, Çoban sokak
ve istiklal sokak kaldırımlarının kilitli parke taşı ile döşenmesi hizmetleri yapılmıştır.
Söz konusu yol ve kaldırım çalışmaları için toplam 91785 m² alan kilitli parke taşı ile döşenmiştir. Ortalama 13
Km uzunluğunda kaldırım ve yol alanı kilitli parke taşı ile döşenmiştir.
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YEŞİLYURT MAHALLESİ KALDIRIM ÇALIŞMALARI
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2-Altyapı (Kanalizasyon,İçmesuyu ve Yağmursuyu Hattı) çalışmaları ;

2011 Bingöl Belediyesi Faaliyet Raporu176



İmar yollarımızın yağışlar sonucunda büyük oranda bozulmasına sebep olan yağmur suları halen ana
kanalizasyon hatlarımıza bağlı olduğundan aşırı yağışlar sonucunda mesken ve iş yerlerin rögarların şişmesi
sonucunda su baskınları meydana gelmektedir. Yağmur suyu kanallarımızın kanalizasyon hatlarından ayrık
bir sistem olarak çalışmasının sağlanması amacıyla İller Bankası Bölge Müdürlüğü teknik elemanları ile
yollarımızda belirli etüt çalışmaları yapılmıştır. 2010 yılı içerisinde söz konusu yağmur suyu hattı projeleri 15
km. olarak uygulanmak üzere İller Bankası bölge müdürlüğünce hazırlatılmıştır. Proje kapsamında
sonucunda ilimiz genelinde yağmur suyu kanal hatlarının yapımına başlanılması planlanmıştır Bunun
sonucundan yağmur sularının dere ve çaylara akması sağlanarak kanalizasyon hatlarının da düzgün bir
şekilde çalışması sağlanması planlanmıştır. Yine yağmur suyu projelerinin yapılması esnasında özellikle Yeni
mahalle, Mirzan mahallesi ve Yeşilyurt mahallesinde eski yıllarda yapılmış olan beton kapalı kanalların
yenilenmesi de programa alınmıştır. Bu derelerin yenilenmesi sonucunda bahsedilen mahallelerde yağmur
suların kapalı kanallara aktarılması sonucu meskenlerimizin sellere maruz kalması önlenecektir. Yağmursuyu
projelerinin 2011 yılında hayata geçirilmesi planlanmıştır.

İlimizin en önemli problemlerin den olan ve 1970 yıllarda yapılmış olan kanalizasyon şehir şebekesi
sistemimizin yenilenmesi amacıyla 1998 yılında İller Bankası Genel Müdürlünce yaptırılan tasdikli
kanalizasyon projesinin hayata geçirilmesi amacıyla İller Bankası Genel Müdürlüğünden 49 000.000,00 TL
kredi temin edilmiştir. Bu kapsamda Elazığ İller Bankası Bölge Müdürlüğü ile yapılan teknik çalışmalar
sonucunda Bingöl Merkez kanalizasyon ve yağmursuyu hatları yapım işi ihalesi 07.09.2011 tarihinde saat
14:00'te 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilmiş olup, ihaleye
28 firma iştirak etmiş olup, ihale süreci halen devam etmektedir.Projenin kapsamında 245 km kanalizasyon
hattı ve 15 km yağmur suyu hattının yapılması planlanmıştır.projenin gerçekleşmesi ile beraber ilimizin en
önemli sorunlarından biri daha çözümlenmiş olacaktır. Proje süresi sözleşmeye müteakip 700 gün olarak
belirlenmiştir.Proje kapsamında yer altı kanalizasyon hatları değişik çaplarda buhar kürlü muflu beton
borularla döşenecektir.Yine 2011 yatırım programımızda olan aşağı çarşı mevkii yol düzenleme çalışmaları
esnasında yağmur sularının yerleşim alanlarına zarar vermemesi için 400 adet beton büz 4734 sayılı Kamu
İhale kanununun 19.maddesine göre yapılan ihale ile KDV dahil 70.800,00 TL bedelle Aday
Med.Tic.San.Ltd.Şti. firmasından alınarak yağmur suyu drenaj hattı yapılmıştır.

Şehir içmesuyu hatlarımızın çok eski yıllarda yapılması ve içmesuyu depolarımızın da yeteri
derecede hizmet görmemesi nedeniyle Bingöl Merkez İçmesuyu şebeke hattının yenilenmesi için İller
Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ile yapılan gerekli yazışmalar sonucunda Bankadan 30.000.000 TL kredi
temin edilmiş olup, bu kapsamda Bingöl Merkez içmesuyu şebeke hattı yapım işi ihalesi 4734 sayılı kamu
İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile 22.12.2011 tarihinde ihale edilmiş olup ihale süreci
halen devam etmektedir. Projenin gerçekleşmesi ile birlikte toplam 222 Km şehir şebeke hattı HDPE
(polietilen) boru ile döşenecek olup, ayrıca sürekli heyelanlardan dolayı tahrip olan ve ilimize su sağlayan
Metan isale hattından 15 Km. Mirzan isale hattında da 2,5 Km. hat düktil boru ile yenilenmiş olacaktır. Yine
R.T.Erdoğan Mahallesinde bulunan Toki deposu haricinde 1 adet 3000 m³'lük, 2 adet 4000 m³'lük ve 1 adet
5000 m³'lük olmak üzere 4 adet yeni gömme depo yapılarak toplam 5 adet gömme betonarme depo ile şebeke
hattına içmesuyu verilecektir.

Yine karayolları genel müdürlüğünce Bingöl-Karlıova duble yol çalışmalarının yapılacağının ve
çalışmalar esnasında karayolu güzergahından geçen içmesuyu isale hattımızın yol altında kalacağı
görüldüğünden Belediyemizce iller bankası Elazığ bölge müdürlüne teknik çalışmalar yaptırılmıştır.

- Kanalizasyon ve İçme suyu hattı çalışmaları

2-Altyapı (Kanalizasyon,İçmesuyu ve Yağmursuyu Hattı) çalışmaları ;
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Yine belediyemiz girişimleri ile karayolları genel müdürlünce gerekli ödenek temini sonucu karayolu
güzergahındaki içmesuyu hatlarının deplase yapım işi ihalesi yapılmış olup,işe ait kontrollük ise iller bankası
Elazığ bölge müdürlüğü ve belediyemiz müşterek kontrollüğünde yapılması sağlanmıştır.

Bu kapsamda Bingöl Ilıcalar arasındaki karayolu güzergahındaki yaklaşık 20 km isale hattının 2011 yılı
içerisinde deplasesi yapılmış olup, söz konusu güzergahta içmesuyu hattımız güvenli bir şekilde Karayolu
dışına alınmıştır. Ayrıca Karayolları Elazığ Bölge Müdürlüğünce Bingöl Merkez Düzağaç sanayi mevkiinde
yaptırılmakta olan alt geçit yapım çalışmaları nedeni ile içmesuyu hattımın yolda kalması nedeniyle deplase
çalışmaları ihtiyacı doğmuş olup, bu kapsamda yaklaşık 800 metrelik içmesuyu hattımızın Belediyemiz
ekipleri ile yapılması amacı ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21/f maddesine göre pazarlık usulü ile 12
kalem içmesuyu malzemesi KDV dahil 73.160,00 TL bedelle Has-Dağ İnş.Tic.San.Ltd.Şti.firmasından temin
edilerek söz konusu malzemeler ile içmesuyu hattımız sanayi mevkiinde yol güzergahından çıkarılarak
emniyetli bir hale getirilmiştir.

İlimize içmesuyu sağlayan ve Karlıova-devecik Köyü sınırlarında ilimize gelen Kürük isale hattının
Bingöl merkez Çobantaşı Köyü mevkiinde 250 metre kısmının heyelanlı bölgede olduğu ve söz konusu
bölgede sık sık aşırı yağışlardan dolayı arızalar yaşandığı görüldüğünden Elazığ İller bankası bölge
Müdürlüğü elemanları ile yapılan teknik çalışmalar sonucunda ödeneği Belediyemiz bütçesinden karşılanmak
üzere Bingöl Çobantaşı Köyü isale hattı deplase yapım işi ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.
maddesine göre açık ihale usulü ile 11.08.2011 tarihinde yapılmış olup, iş Elba İnş.Tic.SanLtd.şti. firmasının
taahhüdünde kalmıştır.

İlgili firma ile belediyemiz arasında 25.08.2011 tarihinde sözleşme düzenlenerek işe başlanmış olup, yapım işi
07/10/2011 tarihinde tamamlanmıştır. Yapım işi maliyeti KDV dâhil 88.526,45 TL tutmuştur. Projenin
tamamlanması ile beraber 250 metrelik heyelanlı bölgedeki içmesuyu isale hattı 700'lük çelik borularla yol
güzergâhına alınarak hattımız emniyetli bir şekilde korumaya alınmıştır.

Belediyemize ait 6 adet içmesuyu deposunun rutin bakım onarımları yapılarak vanaları yenilenmiştir.
Yine şehir içme sularımızın dezenfeksiyon işlemleri için 80 ton sıvı klor temin edilerek
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3- Park Yapım Çalışmaları:

İlimizde yeşil alan miktarının az olması, mahallelerimizde yeteri kadar park alanı olmaması nedeniyle
vatandaşlarımızın ve çocukların parklarımızdan yeteri kadar faydalanmaları amacıyla ilimiz şehir merkezi ve
düzağaç bölgesinde park alanları programa alınarak 2011 yılında yapım çalışmaları yapılmıştır.

Bu kapsamda Bingöl Merkez Düzağaç,R.Tayip Erdoğan Mahallesinde 2 adet, Karşıyaka Mah. 1 adet, Şehit
Mustafa Gündoğdu Mahallesinde 1 adet ve Kaleönü Mahallesinde 1 adet olmak üzere toplam 5 adet parkın
yapım işi ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile 08.02.2011
tarihinde ihale edilmiş olup, park yapım işi ihalesi Egemsoy İnş.Tic.San.Ltd.Şti. firmasının taahhüdünde
kalmıştır.

İlgili firma ile Müdürlüğümüz arasında 16.06.2011 tarihinde sözleşme imzalanarak park yapım işine
başlanmıştır. Söz konusu park yapım çalışmaları 18/11/2011 Tarihinde tamamlanmıştır. Proje kapsamında
söz konusu 5 adet parkın ihate betonarme duvarları, duvar üstü ferforje korkulukları, bayan erkek WC, büfe
müştemilatları proje kapsamında yaptırılarak iç saha düzenlemeleri kilitli parke taşı yürüme alanları ve toprak
dolgu işleri tamamlanmıştır.

Bingöl Belediyesi Çalışıyor
Bingöl Güzelleşiyor
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Yine bütçe programımız doğrultusunda 2010 yılında yapımına başlanılan Vali kurtuluş Şişmantürk parkının
saha düzenleme çalışmaları, Saray Mah. Koruma parkının saha düzenleme çalışmaları, Hulisibey parkının
saha düzenleme çalışmaları ile Bingöl Merkez Kültür Mah, İnalı Mah, Yeşilyurt Mah park yapım çalışmaları ile
ilgili ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine açık ihale usulü ile 10.03.2011 tarihinde ihale
edilmiş olup, iş Mimar Güllü Şahin Ertuğrul'un taahhüdünde kalmıştır.

İlgili şahıs ile Müdürlüğümüz arasında 17.06.2011 tarihinde sözleşme imzalanarak yapım işi çalışmalarına
başlanılmış olup, bahsedilen yapım işi çalışmaları 17/11/2011 tarihinde tamamlanmıştır.

Proje kapsamında 2010 yılında başlanılmış olan Vali kurtuluş Şişmantürk parkının saha düzenleme
çalışmaları, Saray Mah. Koruma parkının saha düzenleme çalışmaları, Hulisibey parkının saha düzenleme
çalışmaları tamamlanarak parklar vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.Ayrıca yeni yapımına başlanan
Kültür Mah,İnalı Mah parkları da ihate duvarları, ferforje korkulukları, saha içi düzenleme çalışmaları, Wc büfe
müştemilatları, aydınlatma ve sulama sistemleri tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

Söz konusu projenin yapımı esnasında parklarımızın sulama suyu ihtiyacı göz önünde bulundurularak
R.Tayip Erdoğan Mahallesindeki 2 adet parkımız, Aydınsu Mah parkı, Kültür Mah parkı, Karşıyaka Mah. Parkı,
İnönü Mah Kültür Parkı, Katı Atık Bertaraf Tesisimiz ile Atıksu Arıtma Tesisi ve Düzağaç şehir mezarlığı üst
kesiminde olmak üzere toplam 9 adet sondaj kuyusu ortalama 150 metre derinlikte açılarak sulama suyu
çıkarılmıştır. Söz konusu kuyuların 2012 yılı içerinde elektrik ve hidrofor bağlantıları ile depolarının yapılarak
parkların ve diğer alanları sulama suyu ihtiyacını karşılanmak için aktif hale getirilmesi planlanmıştır.

Söz konusu sulama sondajlarının faaliyete sokulması ile içme suyu anlamında büyük bir tasarruf sağlanarak
yeşil alanların sulama suyu ile sulanması sağlanacaktır. Halen İnönü Mah bulunan Kültür parkımız şehir
şebeke suyundan sulanmakta olup, 2012'de sondaj suyu ile sulanması sonucunda şebeke içmesuyundan
büyük bir tasarruf sağlanmış olacaktır.

Söz konusu park çalışmalarımız mahalle bazında ve park alanı ve yeşil alan bazında aşağıya
çıkarılmıştır.

Toplam Alan Yeşillendirme yapılan alan
a) Aydınsu Mah parkı düzenleme alanı =3018 m² 1567 m²
b) Saray Mah Korumu parkı düzenleme alanı =1080 m² 577 m²
c) Kültür Mah parkı düzenleme alanı =10034 m² 4082 m²
d) Vali Şişmantürk parkı düzenleme alanı = 7553 m² 4794 m²
e) R.Tayip Erdoğan Mah. 1 nolu Parkı düzenleme alanı =7950 m² --
f) R.Tayip Erdoğan Mah. 2 nolu Parkı düzenleme alanı =6288 m² --
g) Karşıyaka Mah.parkı düzenleme alanı = 4021 m² --
h) Ş.Mustafa Gündoğdu Mah.parkı düzenleme alanı = 1379 m² --
ı) Kale önü Mah.parkı düzenleme alanı = 2899 m² --
i) Saray Mah.Hulisibey parkı düzenleme alanı = 4264 m² 2666 m²

+---------------- 2011 yılı toplam park
düzenleme alanı 48486 m² park alanı düzenlenerek 13686 m² park alanının yeşillendirme ve bitkilendirme
alanı çalışmaları yapılmıştır.
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4- Katı Atık Bertaraf Tesisi yapımı çalışmaları

TEMEL
ATMA
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İlimizin en önemli problemlerinden olan çöp sorunun nihai çözümü amacıyla ilimiz merkez Beyaz
Toprak Köyü sınırlarında Çevre ve Orman Bakanlığınca belediyemize tahsis edilen olan 95 dönümlük alanda
katı atık bertaraf tesisi yapılması amacıyla 2010 yılında Katı atık bertaraf tesisinin 1.lotunun hayata geçirilmesi
amacıyla 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19.maddesine göre açık ihale usulü ile 06.09.2010 tarihinde ihale
yapılmış olup, ihale Armada İnş.Tic.Ltd.Şti firmasının 2.037.628,00 tl bedel teklifinde kalmış olup,Belediyeler
yerel yönetimler çevre hizmetler birliğimizle ilgili firma arasında 15.12.2010 tarihinde sözleşme
yapılmıştır.Tesisin 1 yıl içerisinde bitirilmesi planlanmıştır.

Bu kapsamda 2011 yılı içerisinde Katı Atık Bertaraf Tesisinin yapım çalışmalarına başlanılmış olup, tesisin
idari bina, tekerlek ünitesi, kantar, su deposu imalatları ve döküm havuzları yapılmıştır. Tesisin en önemli
imalatlarından olan yalıtım malzemesi Mebran işlerinin ilimizdeki iklim koşullarından dolayı yapılamayacağı
görüldüğünden yalıtım imalatları 2012 yılına bırakılmıştır.
İmalat bedeli olarak işin %51'lik kısmı fiziki olarak tamamlanmıştır. Tesisin 2012 yılında tamamlanarak

faaliyete geçirilmesi planlanmıştır. Tesisin tamamlanması ile birlikte ilimizin en önemli problemlerinden olan
çöp sorunu çözülerek çöplerin düzenli depolanması sağlanacaktır.

Belediyemizce AB hibe fonlarından yararlanarak Kültür
Mah. İnalı mevkiinde Belediyemize ait arazide yaptırılan evsel atıksu arıtma tesisinin tam randımanlı olarak
faaliyete geçirilmesi amacıyla tesisin daha önceden yaptırılan inşaat, mekanik imalatlarının revizyonlarının
yaptırılması amacıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/b maddesine göre aciliyet görülerek pazarlık
usulü ile evsel atıksu arıtma tesisi ikmal inşaatı ihalesi yapılmış olup, yapım işi Artan İnş.Tic.San.Ltd.şti.
firmasında kalmıştır. İlgili firma ile belediyemiz arasında 05.01.2011 tarihinde sözleşme imzalanarak işe
başlanılmıştır.

5-Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Yapım Çalışmaları :
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Mevsim koşullarından dolayı işe Nisan ayında başlanarak 31.12.2011 tarihi itibari ile yapım işi
çalışmaları tamamlanmış olup,2012 yılı bahar mevsimi ile beraber tesisin deneme çalışmalarının
tamamlanarak tesisin faaliyete sokulması planlanmıştır.. Tesisin tamamlanması ile beraber ilimizin en büyük
çevre sorunlarından biri olan atıksuların çevreye verdiği zarar önlenerek atıksuların temizlenerek çaya
dökülmesi sağlanmıştır. Ayrıca 2012 yılından geçerli olmak üzere su abonelerimizden atıksu bedeli alınması
çalışmalarına başlanacaktır.

Müdürlüğümüzün temel vizyonu halkımıza hizmet olduğu amacı ile yapılan çalışmalara devam
edilecektir. Yukarıdaki çalışmalarımızı gösteren fotoğraflar ve ihale envanterleri de CD ortamında ekte
gönderilmiştir.
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Mal Alımı : 6 Adet = 1.055.109,62 TL
Hizmet Alımı : 4 Adet = 1.423.574,72 TL
Yapım İşi : 9 Adet = 6.147.340,50 TL

: ----------------------
Toplam 8.626.024,84 TL (Toplam 2011 Yılı İhale Sayısı=19)

Doğrudan Temin : Mal Alımı = (359.193,24 TL) (50 Adet Alım)

Toplam Doğrudan Temin (22/d+21/f = 359.193,24+217.120,00=576.313,24 TL

Belediyemizce iller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden temin edilen kredi ile ihale edilen
Bingöl Merkez Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları Yapım işinde (53.357.350,37 -22.268.836)/
53.357.350,37=%58 ve
Bingöl Merkez İçmesuyu Yapım işinde (34.145.731,13-17.784.305)/ 34.145.731,13=%48 tenzilat yapılmıştır.
Dolayısıyla ilimizin en önemli problemi olan altyapı işlerinin yapılması için kanalizasyon ve içmesuyu hatları
yapım işi yaklaşık maliyeti 87.503.081,00 TL olup, işler 40.053.141,00 TL ihale bedeli ile ihale edilmiştir.
Belediyemiz ve kamunun toplamda 47.449.940,00 TL menfaati sağlanmıştır.

Müdürlüğümüz 2011 Bütçesi :

Altyapı Tenzilatı:

Bütçe Uygulama Sonuçları

2011 YILI BÜTÇE RAKAMLARI

22.589.000.00 TL
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YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI FAALİYET RAPORU

Namık TOPLU
Yazı İşleri Müdürü

SUNUŞ

Yetki ve Sorumluluklar

Bütçe Uygulama Sonuçları

Yazı İşleri Müdürlüğü; Meclis Toplantılarının ön hazırlıklarını yapmak, Toplantıların tutanak ve
kararlarını yazmak ve ilgili yerlere intikal ettirmek . Encümen Toplantılarının ön hazırlıklarını yapmak,
kararlarını yazmak ve ilgili yerlere gönderip takibini yapmak, Başkanlığımıza gelen ve giden her türlü evrak ve
dilekçelerin kayıt ve takibi ile genel evrak görevini yürütmek, posta işlemlerini yapmak, Meclis gündemini
hazırlamak, ilana göndermek ve Meclis üyelerine iletmek Müdürlüğümüzün faaliyet alanı içine girmektedir.
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İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Fiziksel Yapı

ÖRGÜT YAPISI

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

İNSAN KAYNAKLARI

Yazı İşleri Müdürlüğü Belediyemiz Hizmet binası 2. Katında bulunan 1 müdür odası ve 1 yazı işleri
kalemi odası ile Kültür müdürlüğü Hizmet Binası bünyesinde bulunan 2 evlendirme Memurluğu odası olmak
üzere 4 odada hizmet vermektedir.

Müdür
Servis Sorumlusu
Yazı İşleri Kalemi ve Genel Evrak Kayıt
Evlendirme Memurluğu

Yazı İşleri Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde tüm servislerimizde toplam 7 adet bilgisayar, 3
adet yazıcı, 4 adet ADSL bulunmaktadır.

Yazı İşleri Müdürlüğünde 1 Müdür, 1 Şef, 1 Memur ve 2 işçi ve 4 şirket elemanı olmak üzere 9
personel görev yapmaktadır.
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Yazı İşleri Kalemi

EVRAK KAYIT SİSTEMİ

EVLENDİRME MEMURLUĞU

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Bütçe Uygulama Sonuçları

AMAÇ VE HEDEFLER

Bu Birimimiz 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında ilgili Makam ve Birimlere 383 adet yazışma
gerçekleştirmiştir. Anılan tarihler arasında 52 adet Encümen toplantısı yapılarak 284 adet Encümen kararı
yazılarak gereği yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilmiştir. 70 adet Meclis Birleşiminde 11 oturum yapılmış
olup 109 adet Meclis Kararı alınarak ilgili birimlere gönderilmiştir.

Belediye Başkanlığı gelen tüm evrak ve Vatandaşların istek ve şikâyetlerini kabul eder. Kaydına
müteakip konularına göre ilgili yerlere zimmetle teslimini yapar, Belediyemiz Birimlerinden Belediye dışına
giden tüm yazı ve tebligat gibi evrakları ilgili yerlere kurye aracılığı ile veya zimmetle teslimini yapar.
01.01.2011 31.12.2011 tarihleri arasında 2576 adet giden evrak, 3027 adet gelen evrak kaydı yapılmış ve ilgili
yerlere ulaştırılmıştır.

Evlendirme Memurluğunda 01.01.2011 31.12.2011 tarihleri arasında 505 çiftin nikahı kıyılmış olup,
505 adet Uluslar arası evlendirme cüzdanı verilmiştir. Nikâh Akdi yapılmış olan Evlenme bildirimleri (Mernis)
haftalık periodlarla Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğüne bildirilmiştir. 2011 yılı içerisinde 65 Adet Evlenme izin
belgesi düzenlenmiştir.

Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 2011 yılı Mali Bütçesi toplamı 827.000,00 TL'dir. 2011 Mali Yılı
bütçesinin toplam bütçe tutarı olan 827.000,00 TL'nin %84'si olan 696.000,00 TL'si kullanılarak
performansımızın %84 seviyelerinde arttırılması sağlanmıştır. Bu bütçede geriye kalan % 16'lik miktar olan
131.000.00 TL kullanılmayarak bütçede tasarruf sağlanmıştır.

Öncü ve örnek Belediyecilik anlayışıyla şeffaf ve kararlı, herkesin birer Bingöllü olmak için can attığı
lider bir Belediyeye sahip olmak, tüm yazışmaların kayda alındığı Kamu Kurumları, Kuruluşlar ve Vatandaş
dilekçelerinin posta veya elden ilgili Kurum veya kişiye en hızlı şekilde ulaştırmak.
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İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN
2011 YILI FAALİYET RAPORU

Hikmet ÇARKÇI
İşletme ve İştirakler Müdürü

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ŞEMASI

Birimlerin Adları

1- Serdar ATALAY Belediye Başkanı
2- Abdullah TUNÇ Belediye Başkan Yrd.
3- Hikmet ÇARKÇI İşletme ve İştirakler Müdürü

1- Emlak Şefliği
2- Gelir Şefliği
3- Çevre Temizlik Şefliği
4- Bilgi İşlem Şefliği
5- Ruhsat ve Denetim Şefliği
6- Su tahakkuk ve tahsilat Şefliği
7- Halk Ekmek Fabrikası
8- Hal Şefliği
9- İcra Servisi
10- Otogar Şefliği
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Personel Yapısı

BİRİM BÜTÇEMİZ

2011 Yılı toplam Bütçemiz               3.864.000.00.-
Personel Giderleri                               198.896.59.-
Sosyal Güvenlik                                  36.278.,65.-
Mal ve Hizmet Alım                         3.137.463,90.-
Toplam Giderimiz                            3.372.639,14.-

Toplam 3.372.639,14.-TL  harcanmış olup geriye kalan  491.360,86.-TL
Kullanılmayarak Bütçede tasarruf sağlanmıştır.

BİRİM FAALİYETLERİ

1-GELİR ŞEFLİĞİ

43.118.118,16.-TL

40.659.738,90.-TL

1-  01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında yapılan  genel tahakkuk

2-  01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında yapılan tahsilat

3- 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında  kira borcunu ödemeyen 30 adet kiracı hakkında  yasal
işlemler yapılmak üzere  dosyaları Hukuk İşleri Müdürlüğüne teslim edilmiştir.
4 31.12.2010 Tarihi ve geriye dönük olmak üzere   kira borcunu ödemeyen 39 adet  kiracı 6111
sayılı yasadan yararlanmak üzere  borç yapılandırma işlemleni yapmıştır.

5- 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri Arasında İlan Reklam Vergisi Mükellef sayısı 2.269 Adet olup,
vergisini  ödemeyen 1.350 Adet  mükellefe tebligatı yapılmıştır.

-

195



2011 Bingöl Belediyesi Faaliyet Raporu

6- 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri Arasında 116   kişiye  toplam 54.464,93.-TL   Para cezası tahakkuk
edilmiş olup,  ödeme yapmayan    33 şahısa  tebligat yapılmış ve dosyaları Hukuk İşleri
Müdürlüğüne gönderilmiştir. .

7-31.12.2010 tarihi ve geriye dönük olmak üzere Belediyemize para cezası, kira bedeli,su bedeli,
emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisinden dolayı borcu bulunan mükellefleler
6111 sayılı kanun dahilinde 31.05.2011 tarihine kadar yapılan başvuru sayısı 6544 kişi olup borç
yapılandırma miktarıda 4.052.264,00 TL dir. 6111 sayılı kanun dâhilinde yapılan yapılandırma
sonucunda 31.12.2011 tarihine kadar borcun % 50 si tahsil edilmiş olup geriye kalan kısım ise
taksitler halinde mükellefler tarafından ödenmektedir.

01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında yapılan tahsilât miktarı

1- EMLAK ŞEFLİĞİ :

1-
2-
3-
4-
5-

6-

7-

8-

Toplam Mükellef sayısı 16.327 Adet
2011 yııl Toplam Emlak Vergisi  Tahakkuk miktarı ………………1.690.226,76.-TL
2011 Yılı için yapılan  tahsilat miktarı ……………………………...1.021.038,80.-TL
Takibe alınan borç miktarı …………………………………………..  669.187,96.-TL
2011 Yılı içerisinde 2040 adet mükellefe beyana çağrı yapılarak , Emlak vergisi kayıtları

yapılmıştır.
Emlak Vergisi borcunu ödemeyen  1911 mükellefe 2011 yılı içerisinde    Belediye

personeli ve Posta vasatıasıyla tebligat yapılmıştır.
Emlak Vergisinin ötürü hatalı tahakkuk yapılan 137 mükkellefe  Azaltma işlemi yapılarak

hatalı tahakkuklar düzeltilmiştir.
6111 sayılı kanuna göre 2741 mükellef borç yapılandırma talebinde bulunmuştur.
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2- ÇEVRE TEMİZLİK ŞEFLİĞİ :

3- BİLGİ İŞLEM ŞEFLİĞİ :

4 RUHSAT VE DENETİM ŞEFLİĞİ :

5 SU TAHAKKUK VE TAHSİLAT ŞEFLİĞİ :

1-

7

01.01.2011  ile 31.12.2011 arasında Çevre Temizlik Vergisi servisinde yapılan işlemler aşağıya
çıkarılmıştır.

Toplam Mükellef sayısı =  4191
285 Sicilin 2003 yılı Bingöl depremi nedeniyle  işyerlerinin yıkıldığı ve Sicillerin halen devam

ettiği  yapılan  yoklama sırasında tespit edilerek kayıtlardan  düşürülmüştür.
Çever Temizlik vergisinden dolayı,  kayıtlarımızda  faal görülen 492 adet işyerinin boş olduğu

ve her hangi bir faaliyetin olmadığı tespit edilmiştir.
Belediyemiz Elemanlarının  yapmış olduğu   çalışmalar sonucunda 55 adet işyerinin  sicil

numaralı hatalı tahakkulardan dolayı, iptal ettirilmiştir.
27 işyeri sicil numarası ilgililerinin müracaatı üzerine Meskene  çevrilimiştir.
4191 sicilden  3140 Adet   Sicilin tahakkuku yapılmış olup toplam tahakkuk miktarı

168.696,29.-TL dir.
ılıyasaya göre  tahakkuk edilen borcun  taksitlendirilmesi amacıyla 1014 mükellef

başvuruda bulunmuştur.

Bu birimimizde 2 Personel çalışmakta olup, 2011 yılı içerisinde  yaklaşık olarak 100  Adet
bilgisayarın bakım ve onarımları düzenli bir şekilde yapılmıştır. Birim  Otomasyon sistemi üzerinde günlük
olarak yapılan iş ve işlemleri  takip etmektedir. 2012 yılı için Yeni yazılım Firmasıyla  anlaşma yapılmış
olup,   çalışmalar halen devam etmektedir.

Ruhsat ve Denetim Şefliğinde  iki Büro işçisi çalışmakta olup,  Bu personelimiz vasıtasıyla
01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında toplam 88 Adet  işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir.

Su  Tahakkuk ve tahsilat Servisinde  4 Veznedar   çalışmaktadır. Veznelerde  Belediyemizin tüm
gelirleri  tahsil edilmektedir. Yukarıda tablo halinde sunulan   tahsilat listesinde  bulunan   40.659.738,90.-
TL      % 40  vezneler vasıtasıyla tahsil edilmiştir. Geriye kalan % 60 ise İller Bankasından  gelen pay ve
Havale vasıtasıyla cari hesabımıza   giren  Vergi Resim ve Harçlardan oluşmaktadır.

2-

3-

4-

5-
6-

- 6111 say

-

-
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6- HALK EKMEK FABRİKASI :

7- HAL ŞEFLİĞİ :

8- OTOGAR ŞEFLİĞİ :

Halk Ekmek Fabrikasında   20 Adet Şirket personeli   çalışmakta olup,        2011 yılı içerisinde
toplam 5.357.660 Adet Ekmek üretimi yapılmış olup,   Belediyemiz sınırları dahilinde  ikamet eden ve  her
hangi bir sosyal Güvencesi olmayan Fakir  ailelere 5393 sayılı kanunun  38/n   maddesine göre Başkanlık
makamanın olurlarıyla    günlük ihtiyaçları kadar  bir yılda toplam 4.073.928 Adet Ekmek ücretsiz olarak
verilmiştir.

Hal Şefliğinde 2 Adet Personelimiz  çalışmakta olup bu personel vasıtasıyla 01.01.2011-
31.12.2011 tarihleri arasında toplam olmak üzere   114.907,38.-TL  Toplamda tahsilat yapılmıştır.

Şehirlerarası Otogar  işletmeciliğinde toplam 3 adet işçi çalışmakta olup, Şehirlerarası
Otogarından çıkış yapan araçlardan 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında tahsil edilen çıkış ücreti
306.957,00.- TL dir.

Bingöl’ün daha çok güzelleşmesi için...

Bingöl Belediyesi Çalışıyor
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DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI FAALİYET RAPORU

Ramazan EKİNCİ
Destek Hizmetleri Müdürü

Bütçe Uygulama Sonuçları

2011 YILI FAALİYET RAPORU

1-Belediyemiz hizmet binası ve bağlı bulunan birimlerinde çalışan 98 adet memur için 1 öğün ( 365 )
gün öğle yemeği ihalesi yapılmış olup gideri 2011 yılı bütçesinden Karşılanmıştır.

2- Belediyemiz Hizmet Binası küçük ve orta çapta bakım ve onarım işleri Müdürlüğümüzce yapılmış
olup gideri Müdürlüğümüz Bütçesinden sağlanmıştır.

3- Belediyemiz 2011 yılında ortak gideri olan Muhtelif, Kırtasiye, Muhtelif temizlik malzemesi alımını
sağlanmıştır.
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4- Belediyemiz Hizmet Binası ve bağlı bulunan birimlerinde kullanılmak üzere 2011 yılı Kış sezonu
için kışlık yakacak odun ve kömür alım işi ihalesinin Müdürlüğümüzce yapılmış olup gideri Müdürlüğümüz
bütçesinden karşılanmıştır.

5- Belediyemize ait tüm birimlerin temizliğini sağlamak amacı ile 72 personel hizmet alım işi
Müdürlüğümüzce yapılmış olup, gideri 2011 bütçesinden karşılanmıştır.

6- Belediyemize bağlı Kültür merkezi ile Gençlik ve spor Merkezi Faaliyetlerini sürdürebilmesi için en
az 84 adet personel ihtiyaç duyulduğundan dolayı hizmet alım işi Müdürlüğümüzce yapılmış olup, gideri 2011
bütçesinden karşılanmıştır.

7- 2009 Yılında Belediyemize devredilen Kültür ve Sanat merkezinde Kültürel faaliyetlerin daha kolay
ve daha sağlıklı ortamda yürütülebilmesi için, Kültür merkezi binasını iç ve dış olmak üzere genel bakımdan
geçirilmiş, yeniden boya yapılmıştır. Personelimizin daha rahat hizmet verebilmesi için yeni kırtasiye ve büro
malzemeleri ile birlikte bilgisayar ve yazıcı alımları yapılmıştır.

8- Kültür Merkezinde 70 kişilik kapasiteli kafeterya hizmete sokulmuş, kafeterya oluşumunda ihtiyaç
olan tüm masa sandalye mutfak tezgâhı ile birlikte koltuk takımı alımı sağlanmıştır. Buradaki Personelimiz
tarafından dışarıdan gelen vatandaşlarımıza ücretsiz ve sınırsız ikram yapılmaktadır.

9- 2009 Yılında Belediyemize devredilen Gençlik ve Spor merkezinde Kültürel ve Spor faaliyetlerin
daha kolay ve daha sağlıklı ortamda yürütülebilmesi için, Gençlik ve spor merkezi binasını iç ve dış olmak
üzere genel bakımdan geçirilmiş, yeniden boya yapılmıştır. Vatandaşlarımıza daha rahat hizmet verilebilmesi
için yeni Kırtasiye ve büro malzemeleri ile birlikte bilgisayar ve yazıcı alımları yapılmıştır.

10- 2011 Gençlik Merkezine taşınan Yemekhanenin faaliyete geçirilmesinde her türlü malzeme alımı
yapılarak, yemekhanemiz fakir öğrencilere ve belediyemizin resmi misafirlerini karşılamak için üç öğün yemek
verecek kapasitede faaliyete sokulmuştur.

11- Gençlik merkezinin 2011 yılı kışlık yakacak ihtiyacı olan fueloil ihalesi yapılmış olup gideri 2011
yılı bütçemizden karşılanmıştır.

12-Belediyemize bağlı tüm birimler ile içme suyu kaynak ve depoların güvenliğini sağlamak üzere 84
adet güvenlik elemanı hizmet alımı ihalesi yapılarak kurumumuzun ve kullanım sularımızın kaynaktan
depolara kadar güvenliği sağlanmıştır.

13-Yukarıda maddeler halinde Belirtilen Mal ve Malzemenin Alımı yapılırken Müdürlüğümüze bağlı
Komisyon üyeleri tarafından en düşük fiyatı esas alınarak satın almışlardır.
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI FAALİYET RAPORU

Fatih ARAN
İmar ve Şehircilik Müdürü

01.01.2011 – 31.12.2011 tarihlerini kapsayan faaliyet raporu aşağıda yazılmıştır.
Buna göre;

756 Adet 2195 Adet
1. Resmi Yazışmalar :

2. Müracaatlar :

3. İfraz ve Tevhit :

4. Arsa Satışı :

Yoğun olarak çeşitli Resmi Kurum ve Kuruluşlardan Belediyemiz
İmar Müdürlüğüne farklı nitelikte yazı gelmiş, İmar Müdürlüğünden ise yazı istenilen
döküm ve istatistik formlar düzenlenerek gerekli yerlere gönderilmiştir.

Vatandaşlar tarafından Belediyemiz İmar Müdürlüğüne farklı
nitelikteki müracaatlar değerlendirilerek cevap yazılmakta ve kendilerine tebliğ edilmektedir. Çeşitli konular
hakkında Belediyemiz Encümenine teklifler sunulmakta, alınan kararlar yasalar doğrultusunda
uygulanmaktadır.

3194 Sayılı İmar Kanunun 15. maddesine göre kısmen yol ve
yeşil alana isabet eden kısımların terkini, cephe derinlik bakımından üzerine yapı yapılması mümkün olmayan
yada yüzölçümü bakımından büyük olup, birden fazla Parsele ayrılabilen Parsel ile çarpık düzensiz
Parsellerin yeniden düzenlenerek, İmar Planına uygun hale getirilmesi için Uygulama İmar Planındaki yapı
düzenine göre müstakil İmar Parselleri oluşturmak üzere taşınmazların Serbest Harita Mühendislerince
düzenlenmesi yapılarak İmar Müdürlüğümüze bu tarihler arasında toplam 103 Adet dosya intikal etmiş,
Müdürlüğümüzün teklifi doğrultusunda Belediyemiz Encümenince karara bağlanmıştır.

Belediyemizce uygulanan İmar Planı dâhilinde ve muhtelif
bölgelerde 2981/3290 Sayılı Yasaya göre arsa satışı yapılmamıştır.
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Belediyemizce anılan tarihler arasında 1 adet arsa ihalesi
yapılmıştır.

3194 Sayılı Yasanın 9. maddesine göre Plan Tadilatları 28 Adet
yapılmış olup, Bu Plan Tadilatları Belediyemiz Meclisince onaylanmıştır.

Belediyemizce anılan tarihler arasında 3 adet kamulaştırma
yapılmıştır.

2011 yılında herhangi bir revizyon imar planı yapılmamıştır.

İmar Müdürlüğünce yapı yapılmak üzere ilgili vatandaşın talebi
halinde kendisinden tapu kaydı, Röperli Kadastral Kroki istenilerek buna göre Parselin İmar durumuna bakılır.
Yapılmasında her hangi bir sakınca bulunmaması halinde, kendisinden Parseli ile ilgili Zemin Etüt Raporu ve
Aplikasyonu istenir. Zemin Etüt Raporunda olumsuz bir durumun çıkmaması halinde zeminde mülkiyet
sınırları kontrol edilir, varsa mevcut nizam da dikkate alınarak proje çizimine esas “İmar Çapı” hazırlanarak
vatandaşlara verilir. Bu tarihler arasında toplam 116 Adet İmar Çapı verilmiştir.

Belediyemiz şehir uygulaması İmar Planı dahilinde yapı
yapılmak üzere, Belediyemizce verilen İmar Çapına esas yapı sahiplerine hazırlanan proje ve eklerine
istinaden 3194 Sayılı İmar Yasasının 21. maddesine uygunluğu tespit edilerek bu tarihler arasında toplam 99
Adet yapı ruhsatı verilmiştir.

5. Taşınmaz Mal İhalesi :

6. Plan Tadilatı :

7. Kamulaştırma :

8. Revizyon İmar Planı :

9. İmar Çapı :

10. İnşaat Ruhsatı (3194 s.Y. 21.Mad.):
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11.Yapı Kullanma İzin Belgesi : 3194 Sayılı İmar
Kanunun 30. maddesine göre Müdürlüğümüzce
anılan tarihler arasında 21 Adet yapı kullanma izin
belgesi verilmiştir

12. Kısmi Yapı Kullanma İzin Belgesi :

13. İlave Ruhsatlatı :

14. Tadilat Ruhsatları :

3194 sayılı
İmar Kanunun 30. maddesine göre Müdürlüğümüzce
2 Adet düzenlenmiştir.

3194 sayılı imar kanunun 21.
m a d d e s i n e u y g u n l u ğ u t e s p i t e d i l e r e k ,
Müdürlüğümüzce ilave ruhsat düzenlenmemiştir.

3194 sayılı İmar Kanunun
21. maddesine uygunluğu tespit edilerek,
Müdürlüğümüzce 20 Adet düzenlenmiştir.
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3194 sayılı İmar Kanunun 21. maddesine uygunluğu tespit edilerek,
Müdürlüğümüzce ilave kat ruhsatı düzenlenmemiştir.

1 Hizmet Binası, Fen İşleri Binası, Su Şebeke Yeri, İlçe
Garajı, Köy Minibüs Garajı, Terminal, İtfaiye, Makine İkmal Müdürlüğü, Buz-Bordür Fabrikası, Asfalt Şantiyesi,
Kültür Merkezi ve Gençlik Merkezidir.

15. İlave kat Ruhsatları :

6. Belediyeye ait Tahsisli Taşınmazlar :

17.Bütçe Durumu :

Bütçe Uygulama Sonuçları

Ruhsatlı inşaatların imara aykırı kısımlarının imara uygun hale getirilmesi için mahallinde tutanak
tutularak Encümene sunulması;

Belediyemizce inşaat izni verilen 99 adet yapıların Temel hafriyatları Belediyemiz inşaat kontrol
ekiplerince gösterilen yerlere dökülmüştür,

Bina inşaatları bitmiş ve iskân aşamasındaki yapıların çevresinde bulunan molozların müteahhit
firma veya yapı sahiplerince kaldırılması sağlanmıştır,

Numarataj servisince bütün 1500 adet sokak ve cadde levhaları yenilenmiş olup bina dış kapı
numaralarının yenileme işlemleri devam etmektedir. Ruhsat başvurusu için 99 adet parselin ruhseta esas
numarataj işlemi yapılmıştır. 3500'e yakın kesin adrese zeminde bakılarak, bilgisayar ortamında
vatandaşların İkametgâh almaları sağlanmıştır,

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ruhsatları düzenlenen tüm yapıları parsel bazında Jeolojik –
Jeoteknik ve Jeofizik Zemin Etütleri yapılmıştır,

Belediyemize gelen projeler, 2007 yönetmeliği ve TSE Standartlarına göre incelenerek yapıların
başlamasına izin verilmiştir,.

Yapım aşamasındaki bütün bina ve yapıların denetimi Belediyemiz ekiplerince yapılmış olup
böylelikle depreme dayanıklı yapıların üretimi sağlanmıştır,

18. Ruhsatlı Yapı ve Kaçak Yapı Denetimi ile Diğer Denetimler:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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h İnşaat Kontrol Ekiplerince imara aykırı ve imar kirliliği oluşturan bazı yapılar mühürlenmiş olup
Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Yine İnşaat Kontrol Ekiplerince hafta içi ve hafta sonu denetimler
düzenli olarak yapılmıştır,

I İlimizde bulunan 7 adet faal olan Mezarlıklarda çeşitli yerlerin bakımları yapılarak, Asli Mezarlığının
etrafının ve yollarının kilit taşı döşeme işlemleri bitmiştir . Ayrıca, ölenlerin naaşları düzenli bir şekilde
gömülmüştür.

- Harita Planlama Servisi
İmar Servisi
Proje-Ruhsat Kontrol Şubesi
Adres ve Numarataj Servisi
Mezarlıklar Şefliği bulunmaktadır.

Müdürlüğümüz emrinde 33 adet personel bulunmaktadır. Bunlardan 5 adet Mühendis, 2 adet mimar,
3 adet Tekniker 1 adet Zabıta Memuru, 1 adet Mezarlıktan sorumlu Memur 1adet imam ve 20 adet de şirket
bünyesinde çalışan personeldir.

Toplam 13,7 hektarlık alana sahip merkez İnönü mahallesi kentsel dönüşüm projesinde ana
protokol imzalanmış olup hak sahipleri ile görüşmelere başlanmıştır.

Bu proje kapsamında 41 yıllık yapılar yıkılarak daha modern ve son deprem yönetmeliğine göre dizayn edilmiş
güvenli yapılar yapılması planlanmıştır.

)

)

-
-
-
-

a)

19. Müdürlüğümüze Bağlı servisler :

20.Gerçekleştirilecek Projeler :
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Ayrıca bu proje kapsamında Bingölün en büyük sorunlarından otopark sorunu da çözülerek her blok için
otopark alanları ayrılmıştır.
a) Bu projeyle bölgenin ihtiyacı olan bir çok tesis bingölümüze kazandırılacaktır.
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a) İlçeler garajının aşağı çarşı mevkiine kaydırılma projeleri devam etmektedir.
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Böylelikle şehrin orta yerinde bulunan, şehir trafiğini olumsuz yönde etkileyen ve imar kirliliğine neden olan
ilçeler garajı kaldırılarak şehir trafiği rahatlatılacak ve daha modern bir garaj inşa edilecek.
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Böylelikle şehrin orta yerinde bulunan, şehir trafiğini olumsuz yönde etkileyen ve imar kirliliğine neden olan
ilçeler garajı kaldırılarak şehir trafiği rahatlatılacak ve daha modern bir garaj inşa edilecek.

Böylelikle pazarlarımızın sokak ortalarında kurulması önlenerek hem trafik akışı engellenmemiş olacak hem
de halkımız daha modern ve huzurlu bir şekilde alışverişlerini yapma imkanı kazanacaktır.

d Toplam 15.000 M2 alanda oluşan Merkez Saray Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Çapakçur
Vadisinin ıslah çalışmalarına esas kamulaştırma işlemi devam etmektedir,

e Dörtyol Parkının; Mevcut Kent Dokusu, Şehircilik Esasları ve Revizyon İmar Planlarına göre
yeniden düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir,

f Şehrin bütün cadde sokak levhaları değiştirilmiş olup dış kapı numaralarının değiştirilme
işlemleridevam etmektedir

)

)

)
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TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI FAALİYET RAPORU

M.Sait ALAS
Temizlik İşleri Müdürü

PERSONEL:
1 Müdür
1 Memur: Tekniker
1 Sözleşmeli Memur: Mühendis
1 Kadrolu İşçi
2 Şirket İşçisi
180 Temizlik Şirket İşçisi

BELEDİYE ARAÇLARI :
10 Adet Sıkıştırmalı BMC 6 m3
2 Adet sıkıştırmalı FATİH 9 m3
2 Adet Calaskalı BMC 518
1 Adet Yükleyici Kepçe
1 Adet Damperli Kamyon ( Kül ve moloz için)

NOT : ( Kepçe –Kamyon sürekli değil, ihtiyaç olduğunda alınıyor.)
1 Adet Çift Kabinli Pikap
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BÜTÇE : 2011 Yılı bütçesi 3.683.000,00 TL olarak yapılmıştır

Bütçe Uygulama Sonuçları

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2011 YILINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER

1- Temizlik İşleri Müdürlüğü Bingöl Belediyesi Başkanlık Makamınca verilen ve bu yönetmelikle belirtilen
görevleri, mevzuata uygun belirli bir plan ve program dâhilinde yapmakla mükellef bir birimdir.
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Bingöl Belediyesi Çalışıyor
Yaşanabilir bir kent için...
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2- Belediye sınırları içerisindeki çöp toplama, taşıma, cadde ve sokakların süpürülmesi ve Pazar yerlerinin
yıkanması işleminin yüklenici firmalar aracılığı ile yapılmasını sağlar. Bu amaçla çalışma plan ve programını
belirler ve yüklenici firmanın bu plan dâhilinde çalışmalarını sürdürmesini takip eder

215



2011 Bingöl Belediyesi Faaliyet Raporu

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

Temizlik çalışmalarını yürüten yüklenici firma ile Belediye arasındaki iletişimi sağlar, gerekli bilgi ve
belgelerin zamanında amirine teslim edilmesini sağlar.

İl dâhilinde 13 mahallede bölge bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama ve sokak / caddelerin ve Pazar
yerlerinin yıkanması çalışmalarının istenen verimlilikte belirlenen programa göre gün ve saatlerde yapılmasını
takip eder.

İl içerisindeki cadde ve sokakların yıkanmasını sağlar.

Hastaneler, okul, askeri bölgeler, ev, işyerleri ve Pazar yerlerinin çöplerinin toplanması çalışmalarının etkili
biçimde yürütülmesini sağlar.

Çöp toplama işlemlerinin merkezi yerler ve caddelerde yaya ve taşıt trafiğinin engellenmeyecek şekilde
yapılması için gerekli programlamayı yapar.

Toplu çalışmalarla boş arazilerin temizliğinin yapılmasını sağlar.

Yağmur suyu ızgaralarının temizlenmesini sağlar.
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11-

12-

13-

14-

15-

Çöp yerlerinin ilaçlanması için Veteriner İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışmayı sağlar.

Bidon sisteminden poşet sistemine geçilerek gece çalışmaları başlatılarak daha verimli çalışmayı
sağlamıştır.

Yapılan Çöp kutusu ihaleleri ile alınan çöp kutuları şehir merkezinin cadde ve sokaklarına konularak cadde
ve sokakların kirlenmesinin önlenmesini sağlar.

Tüm Resmi Kurum ve Kuruluşlara Atık pil kutuları dağıtılarak atık pillerin toplanmasını sağlar.

Çevre ve denetim birimi ile koordineli olarak İl merkezimizde kış aylarında kömür kontrolleri ve baca
temizliği hakkında halkımıza gerekli bilgilerin verilmesini sağlamıştır.

10- İl Merkezindeki tüm Sağlık Kuruluşlarından tıbbi atık aracımızla tıbbi atıklarının ücret karşılığında
toplattırılıp Belediyemize belli miktarda gelir sağlamıştır.
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ÇEVRE DENETİM BİRİMİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

Çevre yönetim şefliği tarafından 2011 yılı içerisinde gerçekleşen faaliyetler şunlardır.
2011 yılı içerisinde il merkezi genelinde toplam 130 ton civarında tıbbi atık toplanmış olup 2011

yılından itibaren tıbbi atıkların toplanması taşınması ve bertaraf edilmesi ile ilgili Erzurum Büyükşehir
Belediyesi ile 5 yıllık protokol imzalanmıştır.

2011 yılı içerisinde atık pillerin kontrolü yönetmeliği kapsamında 50 adet pil kutusu merkezde
bulunan okullara dağıtılmış olup atık piller konusunda eğitim ve biliçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu
çerçevede 2011 yılı içerisinde 36 kg atık pil toplanarak TAP yetkililerine gönderilmiştir.

Katı atık bertaraf tesisinin ihalesi 2010 yılında yapılmış olup 2011 yılı itibariyle inşaatı devam
etmektedir. Bu çerçevede mevcut çöp depolama alanı bu tesisin işletmeye alınmasından sonra rekrasyon ve
iyleştirme çalışmalarıyla yeşil bir alan olarak tekrar değerlendirilecektir.

2011 yılı içerisinde atıksu arıtma tesisine kanalizasyon hattı inşaat ve mekanik işler yapılmış olup
halen inşaatı devam etmektedir.

2011 yılı içerisinde her yıl düzenli olarak hava kirliliği ve kontrolü yönetmeliği gereği kış aylarında
gerçekleştirilen kömür denetimleri devam etmiş olup gerekli bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Bingöl
Belediyesi tarafından hava kirliliğini önlemek amacıyla talepte bulunan kamu kurumlarından kömür numunesi
alınıp analize gönderilmiştir. Bu kapsamda 15 kurumun numuneleri sonuçlandırılmıştır.

2011 yılı içerisinde su kirliliği ve yönetmeliği kapsamında il merkezinde bulunan çok katlı
apartmanların su depolarının temizlenmesine yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.

2011 yılı içerisinde çok katlı apartman ve konutlarda karbonmonoksit zehirlenmeleri ve baca temizliğine
yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.

2011 yılı içerisinde kömür kontrolü yapılan bütün yerlere kalorifer nasıl yakılır eğitimi kalorifercilere
verilmiştir.

Bingöl Belediyesi tarafından 2011 yılı içerisinde Ezici Bioelektrik firması ile yıllık protokol yapılmış
olup il merkezinde bulunan lokanta, cafe, reasturant vb yerlerde atık yağlar 15 günde bir firma tarafından
düzenli bi şekilde toplanmaktadır. Atık yağ toplama çalışmasına yönelik protokol her yıl yenilenecektir.

2011 yılı içerisinde çeşitli seminer programlarına katılımlar olup eğitim alınmıştır.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-
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ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI FAALİYET RAPORU

Hasan APAYDIN
Ulaşım Hizmetleri Müdürü

GENEL BİLGİLER

A – Misyonumuz

B Vizyonumuz

• Tarihi ve Doğal dokuya özenerek,
• Çağdaş fiziki mekânların tasarlanmasında,
• Sosyo-Kültürel etkinliklerde aktif rol oynayarak,
• Yerel Yönetimin bir birimi olarak,

Katılımcı ve Saydam bir müdürlük olmak.

Vizyoner bir yöneticilik içinde olmak; Kurumu tanıma, kurum dışı değişimi analiz etme, vizyonlara
uygun stratejiler geliştirme, vizyonu paylaşarak geliştirme, vizyonu paylaşarak kurumsallaştırma ve
inandırabilme, riske girebilme, algılama ve geliştirme, kararlı olma, statükoya kapalı-yenilgiye açık olma,
daima daha iyi bir geleceği düşünme, disiplinli olma, etrafına umut verme, çalışanlara iradelerini kullanma
imkanı tanıma ve bir şeyler yapmak isteyenleri destekleme, yaratıcı olma, güvenilir olma, farklı düşünceleri
hoşgörüyle karşılama, işbirliği duygusunu geliştirme…

• Düzenli kara ulaşımının güçlendiği merkez olma,
• Doğasına, tarihine özgü efsaneleşmiş değerlerin; mahalli, ulusal, uluslararası arenada vizyon

bulmasında gereken tüm hizmetleri sunma,
• Bilinçli, Eğitimli, Kültürel ve Modernize olmuş bir topluluk oluşmasında Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

olarak yerimizi bulmak.

•
–
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B – Yetki Görev Ve Sorumluluklar

Sorumlulukları

PERSONEL DURUMU

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü,5393 sayılı Belediye yasasının 49. Maddesi ve norm kadro ilke ve
standartlarına uygun olarak meclis kararıyla oluşturulmuş;5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda
belirtilen görev yetki ve sorumluluk ilkesine dayanılarak yönetmenlik hazırlanmış olup; belediye Başkanı'nın
da görevlendireceği başkan yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

5393 ve 2918 Sayılı Yasaların ve bu yönetmeliğin kendisine verdiği yetkileri ihmalinde ayrıca Başkanlık
makamının vereceği görevlerin zamanında yerine getirilmemesinden, İlgili başkan Yardımcısı ve Belediye
Başkanına karşı sorumludur.

Müdürlüğümüz emrinde; 1 Müdür, 1.Teknisyen 1.Garaj Amiri 1.Atölye sorumlusu,1 kadrolu tamirci,1 kadrolu
elektrikçi,1 kadrolu kaynakçı,1 kadrolu lastikçi,1 kadrolu santralçı,1 kadrolu akaryakıt pompacısı,6 kadrolu
operatör,19 kadrolu şoför ile toplam 36 kadrolu personel,ile 90.adet Şirket personeli, olmak üzere toplam 125
personel ile hizmet vermektedir.

BİRİM BÜTÇEMİZ

TOPLAM 5.318.500.00 TL Olup 4.723.731,46 TL harcanmış olup geri kalan 594.7685,40 TL
kullanılmayarak Bütçede tasarrufa gidilmiştir.
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ARAÇ DURUMU
1- 4 Adet Greyder
2- 2 Adet Ekskavatör
3- 7 Adet Kepçe
4- 9 Adet Pikap
5- 1 Adet Ambulans
6- 4 Adet Otobüs
7- 2 Adet Silindir
8- 1 Adet Finişer
9- 1 Forklift
10- 2 Adet Kanal aracı
11- 12 Adet Sıkıştırmalı çöp aracı
12- 2 Adet çalaksalı çöp aracı
13- 6 Adet itfaiye aracı
14- 2 Adet taksi
15- 9 Adet kamyon
16- 6 Adet kamyonet
17-5 Adet Minübüs
18-1 adet traktör
19-2 adet çekici
20-1 adet cenaze aracı
22 -1 adet enter kamyon
23-1 adet çöp süpürge aracı
24-2 adet 50 NC kamyonet

2011 yılı içerisinde 33 adet yeni araç alınmıştır.1 adet jeneratör alındı

YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER

2011 Yılında Belediyemizin Araçlarına Yapılan Önemli Tamiratlar:

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzde bulunan araçların periyodik bakımları düzenli olarak
yapılmış,meydana gelen arızalar zamanında teknik elemanlarımız tarafından atölyemizde giderilerek
hizmete hazır hale getirilmiştir.

Belediyemize ait asfalt şantiyesi,buz bordur fabrikası,halk ekmek fabrikasının makine ile ilgili işleri
yapılmıştır.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Atölyesinde sıcak su üretim makinesi, sahada basınçlı su pompası kurarak
araçlarımız sıcak ve soğuk su ile yıkanarak temiz halde göreve çıkmaktadır.

2011 yılı içerisinde Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüze 385 adet gelen yazı 2433 giden yazı
yazışması yapılmıştır.
Ayrıca diğer kurumlardan gelen 35 adet gelen yazıya 35 adet giden yazı cevabı verilmiştir.
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MAZOT:

2011 Yılı içerisinde Müdürlüğümüzde bulunan araçlar için 500.000 litre kırsal motorin 25.000 litre 95 oktan
kurşunsuz benzin alınmıştır. 408.703 litre kırsal motorin 12.341 litre 95 oktan kurşunsuz benzin yıl içerisinde
kullanılmıştır.
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PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI FAALİYET RAPORUDUR

Mithat ÇİFTÇİ
Park ve Bahçeler Müdürü

Belediyemiz meclisince Müdürlüğümüzün 2011 yılı bütçesi toplam 1,869,500.00-TL olarak kabul
edilmiştir.31.12.2011 tarihi itibariyle bunun 1,407.742,68 TL si kullanılmış olup;gerçekleşme oranı %75
dir.(Tablo 1)

Tablo 1: 2011 Yılı Bütçe Giderleri Tablosu

Görev sorumluluğu çerçevesinde Müdürlüğümüzce 2011 yılında yapılan çalışmalar aşağıda başlıklar halinde
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1- Çocuk Oyun Grupları ve Spor Aletlerinin Alımı ,Kurulumu

Sosyal Destek Programı (SODES) programı çerçevesinde  tablo 2 de adet,miktar ve cinsleri belirtilen
çocuk oyun grupları,yetişkin ve çocuk spor aletleri, oturma bankları,aydınlatma lambası, çöp kovası ve
kauçuk zemin    açık ihale usulüne göre alınarak,Müdürlüğümüz denetim ve gözetiminde  Belediyemiz
sınırları dahilinde bulunan Hulusi Bey Parkı,Kültür Parkı ,Üçgen Park,Zafer Çağlayan Parkı ve Filistin
Parklarına Müdürlüğümüz denetim ve gözetiminde   kurulumu gerçekleştirilmiştir.

Müdürlüğümüzce park ve bahçelerde kullanılmak üzere malzeme alımı ihalesi açık ihale usulü ile  2010
yılının yapılmıştır. Bu ihale çerçevesinde   124  Adet oturma bankı alınmıştır. Üzerinde belediyemize ait
yazı ve Belediyemiz  logosu bulunan bu banklar,2011 yılı içerisinde Belediyemiz mahallinde bulunan cami
bahçelerine Müdürlüğümüz denetiminde kurulumu gerçekleştirilmiştir.

Tablo 2: 2011 Yılında SODES Projesi Kapsamında Alınan Malzeme Listesi

Resim:Yenişehir Mah.Üçgen Parka 5 Kuleli Çocuk Oyun Grubu Kuruldu,alana kauçuk Zemin Döşendi.

226



2011 Bingöl Belediyesi Faaliyet Raporu

B
in

g
ö
l B

e
le

d
iy

e
s
i F

a
a
liy

e
t R

a
p
o
ru

2
0
1
1

Resim: Yenişehir Mahallesi Filistin Parkına Yetişkin ve Çocuk Fitnesi Aletleri Kuruldu,
Alana Kauçuk Zemin Döşendi.

Resim:Oturma Bankı Oturma Bankı Korulumu Çalışması
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Resim:Hz.Ebubekir Camiine Oturma Bankı Kuruldu

Resim:.Kültür Mah. Kültür Parkına beş kuleli çocuk oyun grubu kuruldu,alana kauçuk zemin döşendi.
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1Resim:Kültür.Mah.Kültür Parkına Çocuk ve Yetişkin Fitness Grubu Kuruldu,Alana Kauçuk zemin

döşendi.

Resim:Yenişehir Mah.Filistin Parkına 5 Kuleli Çocuk Oyun Grubu Kurulumu Çalışması
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Resim:Karşıyaka Mah.Hulusibey Parkı Beş kuleli Çocuk Oyun Grubu Kurulumu Çalışması

Resim:Yenişehir Mah. Üçgen Parka çocuk ve yetişkin fitnesi spor grupları kuruldu,alana kauçuk
Zemin Döşendi.
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Resim: Karşıyaka Mah. Zafer Çağlayan Parkı 5 Kuleli Çocuk Oyun Grubu Kurulumu Çalışması
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Resim:Zafer Çağlayan Parkı Yeni Hali

Resim:Zafer Çağlayan Parkı Yeni Hali
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2-Fidan ve Mevsimlik Çiçek  Fidesi Dikimi

Miktar ve cinsleri tablo 4 de belirtilen toplam 5351 Adet fidan dikilmiştir.2011 yılı ilkbahar mevsiminde
filizlenmek üzere ,2010 yılının aralık ayında 2000 Adet Lale ve Sümbül soğanı ekilmiştir. Akabinde miktar ve
cinsleri tablo 3 de belirtilen toplam 15.000 Adet mevsimlik(Yazlık) çiçek fidesi Belediyemiz sınırları dahilinde
bunan mevcut park , refüjlere ve kavşaklara dikilmiştir.

Tablo 3:2011 Yılında Dikimi Yapılan Mevsimlik(Yazlık) Çiçek Fidesi  Çeşitleri

Resim: Kültür Kavşağında Gül Fidanı Dikimi Çalışması

233



2011 Bingöl Belediyesi Faaliyet Raporu

Tablo 4:2011 Yılı Ağaçlandırma Faaliyetleri

234



2011 Bingöl Belediyesi Faaliyet Raporu

B
in

g
ö
l B

e
le

d
iy

e
s
i F

a
a
liy

e
t R

a
p
o
ru

2
0
1
1

Resim: Kültür Kavşağında Gül Fidanı Dikimi Gerçekleştirildi.

Resim: Kültür Kavşağında Toprak Düzenleme Çalışması ve Piramit Mazı Fidanı Dikildi
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Resim: Kültür Kavşağına Gül Fidanı ve Piramit Mazı Dikimi Gerçekleştirildi
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Resim: DSİ Kavşağında Boy Veren Değişik Renkli Lale Çiçeği

Resim:DSİ Kavşağına Çiçek Dikmek İçin Toprak Düzenlemesi Yapıldı.
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Resim: DSİ Kavşağında Boy Veren Değişik Renkli Lale Çiçeği

Resim:DSİ Önüne Çiçek Fidesi Dikimi Çalışması

2011 Bingöl Belediyesi Faaliyet Raporu238



Resim: DSİ Kavşağına Mevsimlik Çiçek Petunya ve Kadife Çiçeği Dikimi Gerçekleştirildi

Resim: Gündoğdu Petrol Mevkii Kavşağa Kadife Çiçeği Fidesi Dikim Çalışması
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DSİ Kavşağına Mevsimlik Çiçek Petunya ve Kadife Çiçekleri Fidesi Dikildi

Resim:Kültür Kavşağına Kadife Çiçeği Dikildi
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Resim: Dsİ Kavşağına Çiçek Ekimi
Çalışması

Resim: Zeki Ergezer Bulvarına Petunya,Kadife Çiçeği ve
Koyun Gözü Çiçeği Fidesi Dikim Çalışması

Resim: Gündoğdu Petrol Mevkiine Petunya Çiçekleri Ekildi
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Resim: Zeki Ergezer Bulvarına Petunya,Kadife Çiçeği  ve Koyun Gözü Çiçeği Fidesi Dikim
Gerçekleştirildi.

Resim: DSİ Kavşağında Boy Veren Değişik
Renkli Lale Çiçeği

Resim: Zeki Ergezer Bulvarına Petunya, Kadife Çiçeği ve
Koyun Gözü Çiçeği Fidesi Dikimi Yapıldı

2011 Bingöl Belediyesi Faaliyet Raporu242



Resim: Muş-Elazığ Yolu Orta Refüje Büyük Boylu Piramit Mazı Fidanı Dikimi Çalışması

Resim: Kültür Kavşağına Gül Fidanı ve Piramit Mazı Dikimi Gerçekleştirildi

Bingöl Belediyesi Çalışıyor
Bingöl’ün Çehresi Değişiyor

2011 Bingöl Belediyesi Faaliyet Raporu

B
in

g
ö
l B

e
le

d
iy

e
s
i F

a
a
liy

e
t R

a
p
o
ru

2
0
1
1

243



Resim: DSİ Kavşağında Boy Veren Değişik Renkli Sümbül Çiçeği

Resim: Muş-Elazığ Yolu Orta Refüje Büyük Boylu Piramit Mazı Fidanı Dikimi Çalışması
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Resim: Uydukent Mah. Karanfil Cad. Refüje Süs Eriği Dikim Çalışması

Resim: Muş-Elazığ Yolu Orta Refüje Büyük Boylu Piramit Mazı Fidanı Dikimi Yapıldıktan Sonra
Refüjde Görünüm.
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Resim: Muş-Elazığ Yolu
Orta Refüje Fidan Dikim

Çalışması

Resim: Emniyet Müdürlüğü Mevkiinde Fidan Dikimi Çalışması
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Resim: Üniversite Mevkiinde Fidan Dikimi Gerçekleştirildi

Resim: Emniyet Müdürlüğü Mevkiinde Fidan Dikimi Çalışması
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Resim: Polis Lojmanları Mevkiinde Toprak Düzenleme Ve Fidan Dikim Çalışması

Resim: Yurt-Kur Mevkiine Fidan Dikildi ve Toprak Düzenlemesi Yapıldı
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Resim:DSİ Kavşağına Piramit Mazı Resim:Kültür Kavşağına Piramit Mazı
Fidanı Dikildi                                                                  Fidanı Dikildi

Resim: Uydukent Mah.Palamut Caddesi oprak Düzenlemesi ve Çimlendirme Yapılmadan
Önceki Hali ve Yapılan Toprak Düzenleme Çalışması

3-Toprak Düzenleme,Çim Ekimi ve Sulama Tesisatının Döşenmesi

2011 yılında müdürlüğümüzce Belediye Başkanlığımıza ait sınırlar mahallinde bulunan
park,refüj ve kavşaklarda 6000 m lik alanda toprak düzenlemesi yapılmış,sulama tesisatı döşenmiş ve
çimlendirilerek yeşil alan haline dönüştürülmüştür

2

.
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Resim: Uydukent Mahallesi Palamut Caddesi Toprak Düzenlemesi ve Çimlendirme Yapılmadan
Önceki Hali

Resim: Uydukent Mahallesi Palamut Caddesi Toprak Düzenlemesi ve Çimlendirme Yapılmadan
Önceki Hali ve Yapılan Toprak Düzenleme Çalışması
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Resim: Uydukent Mah. Palamut Cad. Toprak Düzenlemesi Ve Çimlendirme Yapıldıktan Sonraki Hali

Resim: Uydukent Mah. Palamut Cad. Toprak düzenlemesi ve çimlendirme yapıldıktan sonraki Hali
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Resim: Uydukent Mah. Palamut Cad. Toprak Düzenlemesi Ve Çimlendirme Yapıldıktan Sonraki Hali

Resim: Uydukent Mah. Palamut Cad. Toprak düzenlemesi ve çimlendirme yapıldıktan sonraki Hali
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Resim: DSİ Kavşağında Yapılan Toprak Düzenleme Çalışması

Resim: DSİ Kavşağında Yapılan Toprak Düzenleme Çalışması
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Resim: Öğretmenevi Altı Refüjünde Yapılan Toprak Düzenleme ve Sulama Tesisatı
Döşemesi Çalışması

Resim: Öğretmenevi Altı Refüjünde Yapılan Toprak Düzenleme ve Sulama Tesisatı
Döşemesi ve Çim Ekimi Çalışması
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Resim:Öğretmenevi Altı Refüjünde Yapılan Resim: Öğretmenevi Altı Refüjünün Yeni Hali
Toprak Düzenleme Çalışması

Resim: DSİ Yanı Çim Ekimi ÇalışmasıResim: Öğretmenevi Altı Refüjünün Yeni Hali
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Resim: Öğretmenevi Altı Refüjünde Yapılan Toprak Düzenleme Çalışması ve Çimlendirme Sonrası Hali

Resim: Uyduken.Mah. Palamut Caddesi Orta Kavşağın Çimlendirme Yapıldıktan Sonraki Hali

Bingöl Belediyesi Çalışıyor

Bingöl’ün Çehresi Değişiyor
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Resim: Uyduken.Mah. Palamut Caddesi Orta Kavşağın Çimlendirme Yapıldıktan Sonraki Hali

Resim: DSİ Mevkii Orta Kavşağa Konulan Kent Anıtı Çimlendirme Öncesi Hali
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Resim: DSİ Mevkii Orta Kavşağa Konulan Kent Anıtı (Güneşin Doğuşu) Etrafı Çimlendirildi

Resim: Uydukent Mah. Mimar Sinan İ.Ö.O. Mevkii
Toprak Düzenleme ve Çimlendirme Çalışması
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4-Bakım Onarım,Budama,İlaçlama ve Temizlik İşleri

Belediye sınırlarımız dahilinde bulunan mevcut parklarda , kavşaklarda ve refüjlerde bulunan
yaklaşık 50.000 m çim alanın rutin halde biçimi,sulaması,gübrelemesi,mevcut yeşil alanlarda ve şehir yol
ve kaldırımlarda bulunan ağaçların zararlılara karşı ilaçlanması, budaması,yeşil alanların temizlenmesi,yol
ve kaldırımlarda bulunan yabancı otların yok edilmesi,mevcut parklarda bulunan çocuk oyun grupları ve
fitness spor aletlerinin bakımı,onarımı,tamiratı yönünde Müdürlüğümüzce gerekli olan çalışmalar
yapılmıştır. Bitki zararlılara karşı 30 kg böcek ilacı kullanılmıştır.

2

Park ve Bahçelerde İlaçlama Çalışması Yapılmıştır

Resim: Yaya Kaldırımında Bulanan Ağaçların  Budama Çalışması
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Resim: Yenişehir Mah.Yaya Kaldırımında
Bulunan Ağaçların Budama Çalışması

Resim: Stadyum Yolu Refüjü Budama
Çalışması

Resim: Muş-Elazığ Orta Kavşakta Çim Biçme Çalışması
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Resim: Muş-Elazığ Orta
Kavşakta Çim Biçme
Çalışması

Resim:İnönü
Mah.Parkında Yapılan

Temizlik Çalışması

Bingöl Belediyesi Çalışıyor, Bingöl Kazanıyor
Herşey Daha Güzel Bir Bingöl İçin...

2011 Bingöl Belediyesi Faaliyet Raporu
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VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI FALİYET RAPORU

Personel Durumu:

Müdürlüğün Bütçesi (2011 yılı):

Bütçesel Harcamalar (2011 yılı):

1 Müdür (Veteriner Hekim)
1 Memur (Tekniker)
24 Şirket İşçisi olmak üzere Veteriner İşleri Müdürlüğünde toplam 26 personel ile hizmet veridi.

Personel Giderleri : TL
Sosyal Güvenlik Prim Giderleri :
Mal ve Hizmet Alım Giderleri :
Faiz Giderleri : 1.000,00

Personel Giderleri : TL
Sosyal Güvenlik Prim Giderleri : TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri : 464.587,76 TL. olmak üzere;

: . harcanmış olup,
: tasarruf sağlanmıştır.

2 Adet Araç Üstü monte edilebilir ULV İlaçlama makinası
1 Adet motorlu ULV ilaçlama sırt pompası
3 Adet sırt pompası
2 Adet Köpek yakalama aparatı
4 adet el pompası

2011 yılı içerisinde, Başıboş hayvanların Toplanması, Barındırılması ve Bakımı amacıyla Hizmet Alım
İhalesi yapıldı. 24 adet işçi ve 1 adet Ahır Hizmet Alım işiyle Belediyemiz sınırları ve mücavir alanlarda çevreye
zarar verip rahatsız eden, etrafı kirleten ve trafiği aksatan Başıboş her türlü hayvan toplatılarak Belediyemiz
Encümenin almış olduğu karar gereği, sahiplerine Zabıta Müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulandı.

82.500,00
21.000,00

595.000,00

71.050,36
13.541,74

Toplam 549.179,86 TL
Kalan 150.320,14 TL.

1)-

Toplam Bütçe 699.500,00TL.:

Araç, Gereç ve Malzemeler:

2011 yılı içerisinde yürütülen faaliyetler :

Yusuf Tamer KENDİ
Veteriner İşleri Müdürü

2011 Bingöl Belediyesi Faaliyet Raporu262



2011 yılı içerisinde yürütülen faaliyetler :

1)- 2011 yılı içerisinde, Başıboş hayvanların Toplanması, Barındırılması ve Bakımı amacıyla Hizmet Alım
İhalesi yapıldı. 24 adet işçi ve 1 adet Ahır Hizmet Alım işiyle Belediyemiz sınırları ve mücavir alanlarda
Çevreye zarar verip rahatsız eden, etrafı kirleten ve trafiği aksatan Başıboş her türlü hayvan toplatılarak
Belediyemiz Encümenin almış olduğu karar gereği, sahiplerine Zabıta Müdürlüğü tarafından cezai işlem
uygulandı.

2)Rutin olarak Kasap, Et satan marketler ve Fırın Denetimleri yapıldı. Eksiklikleri olanlar sözlü veya yazılı
olarak uyarıldı. Aksaklıkların giderilmesi sağlandı.

3)- Gayri Sıhhi Müesseselerin Ruhsat alma aşamasında ilgili Komisyonda görev alındı. Kontrolleri yapıldı ve t
Eknik görüş bildirildi.

2011 Bingöl Belediyesi Faaliyet Raporu
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4)- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Park ve Bahçeler ve Mesire yerlerinde Kırım Kongo Kanamalı
Ateşi (KKKA) Hastalığıyla mücadele kapsamında gerekli tedbirler alındı ve bu maksatla kenelere karşı
ilaçlama yapıldı.

2011 Bingöl Belediyesi Faaliyet Raporu264



5)- Yaz Aylarında, 1 Adet pikapla, Belediyemiz sınırları içerisinde şehir genelinde 13 mahallemizde, mücavir
alanlarda ve gerek görülen yerlerde her gün Sivrisinek ve Karasinek Larva ve Ergin Mücadelesi yapıldı.

6)- Vatandaşlara rahatsızlık veren Başıboş sokak köpeklerine müdahale edildi. Bulundukları ortamdan alınıp,
çevreye rahatsızlık vermeyecekleri ortamlara bırakıldı.

2011 Bingöl Belediyesi Faaliyet Raporu
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7)- Haşerelerle mücadele kapsamında başta Belediye Hizmet Binaları olmak üzere gerek görülen yerlerde ilaçlama
çalışmaları yapılmıştır.

8)-

10)-

11)-

12)-

a)
b)

13)-

Kurbanlık hayvanların kesiminin sıhhi ve hijyenik olarak gerçekleşmesini sağlamak için gerekli tedbirler
Alındı.

Kurban Bayramı süresince Kaçan hayvanların yakalanması ve oluşabilecek diğer olumsuz durumlara
müdahale edilmesi amacıyla 2 adet personel görevlendirildi ve bayram süresince görev yapmaları
Sağlandı.

Belediye sınırları içerisinde sevk edilen canlı hayvan ve hayvansal gıdalar için Menşei Şahadetnamesi
düzenlendi.

Birimimizce icra edilen tüm faaliyetler için, yasalar çerçevesinde ve mevzuatlara uygun şekilde mal,
malzeme, hizmet alımı ve kiralama işleri temini yapıldı.

24 işçi ve 1adet ahır hizmet alım ihalesi yapıldı.
Sivrisinek, Karasinek mücadelesi, haşerelerle mücadele ve kene mücadelesinde kullanılmak üzere ilaç
Alındı.

Yıl boyunca Müdürlük büro işleri ve yazışmalar düzenli olarak gerçekleştirildi.
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İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI FAALİYET RAPORU

PERSONEL DURUMU:

1 itfaiye müdürü 1 amir ve 25 personelden oluşmaktadır
6 itfaiye aracımız mevcuttur
Hizmet edilen kişi sayısı 3.185 (1 personele düşen kişi sayısı)

Gıyasettin GÜRSANÇTI
İtfaiye Müdürü

Bütçe Uygulama Sonuçları
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2011 Bingöl Belediyesi Faaliyet Raporu

Çalışma düzeni:

Personel:

Araç:

İtfaiye müdürlüğünün görevleri:

Faaliyetleri:

İtfaiye hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, 24 saat esasına göre İtfaiye personelinin
çalışma saatleri vardiyalar şeklinde düzenlenir. 24 Saat iş, 48 saat istirahat şeklinde çalıştırılır.

İtfaiye müdürlüğümüzde 1 müdür, 1 Amir ile 9 Şoför 16 itfaiye eri olmak üzere toplam 27 personel ile verilen
görevleri yerine getirmek için çalışılmaktadır.(Bu personelin 17 si memur 10 işçidir)

İtfaiye müdürlüğümüz bünyesinde 1 arasöz 2 merdivenli araç 2 adet merdivensiz itfaiye aracı 1 adet pikap
olmak üzere toplam 6 araç ile hizmetlerine devam etmektedir.

a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren

olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü
arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,

c) Su baskınlarına müdahale etmek,
ç) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
d) 12.6.2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların

Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,
e) 5.6.1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili
Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan

itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde
arıtma işlemlerine yardımcı olmak,

f) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler
konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,

g) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine
yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu
denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği
yapmak,

ğ) Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,
h) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek

veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,
ı) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,
i) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,
j) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,

bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,
k) Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

1- Büyük ve Küçük çapta 244 yangına başarı ile müdahalede bulunulmuştur.(araç, ot, anız, çepe,
ahır, mesken vb.)244 yangın ihbarı alınıp gerekli müdahaleler yapılmıştır.

2- İş yeri açmak isteyen vatandaşlara 132 iş yeri açma raporu verilmiştir.
3- Makbuz karşılığı 6.275.00 TL gelir Su ve Merdivenli araç kullanımında elde edilmiştir.
4- Çıkan yangınlarda toplam 430 lt..Köpük kullanılmıştır.
5- itfaiye müdürlüğüne 1 adet merdivenli araç 1 adet merdivensiz öncü araç 1 adet binek pikap araç

olmak üzere toplam3 adet yeni araç alınmıştır.
6- Van ilinde meydana gelen 23 Ekim 2011 ve 9 Kasım 2011 depremlerde arama kurtarma olarak

gidildi.

yürütülür.
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VAN DEPREMİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI

KIZ MESLEK LİSESİ YANGIN TATBİKATINDAN GÖRÜNÜM
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ANIZ YANGININDAN BİR GÖRÜNÜM

AĞAÇELİ YANGINI

2011 Bingöl Belediyesi Faaliyet Raporu270



UMKE NİN ILICALARDA YAPTIĞI BÖLGESEL YAPILANKURTARMA
TATBİKATINA KATILIM SAĞLANDI

TURGUT ÖZAL İ.Ö.O. ÖĞRENCİLERİNEEĞİTİMİ VE VERİLEN UYGULAMALI
TÜP YANGINI SÖNDÜRME TATBİKATI
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TURGUT ÖZAL İ.Ö.O. UYGULAMALI KURTARMA TATBİKATI

2011 Bingöl Belediyesi Faaliyet Raporu272



TURGUT ÖZAL İ.Ö.O. ÖĞRENCİLERİNE UYGULAMALI TÜP YANGINI
SÖNDÜRME TATBİKATI

İTFAİYE PERSONEL DONANIMI
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2011 Bingöl Belediyesi Faaliyet Raporu

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI FAALİYET RAPORU

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Başkanlık Makamının talimatlarına bağlı olarak 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu ve bu kanunlara ek olarak
çıkarılan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ile Kanun Hükmünde Kararnamelere dayanılarak Belediyemizde
memur ve işçi statüsünde görev yapan personelin tüm iş ve işlemlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmek ve
örgütte rekabetçi üstünlükler sağlamak ve belediyemizi geleceğe taşımak amacıyla gerekli insan kaynağının
sağlanması, istihdam ve geliştirilmesi ile ilgili politika oluşturma, planlama, örgütleme, yönlendirme ve
denetleme faaliyetlerini yapmaktır.

Müdürlüğümüzde bir Müdür ve iki personel tarafından iş ve işlemler yürütülmekte olup, 01.01.2011
31.12.2011 tarihleri arasında yapılan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

Hasan Lütfi YOLCU
İnsan Kaynakları ve Eğt.Müdürü

GÖREV TANIMI :

Bütçe Uygulama Sonuçları
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2011 YILI FAALİYETLERİ :

1-   Tüm personelin aylar itibariyle aylık ve ücretlere ilişkin bordroları düzenlenmiş ödenmek üzere
Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilmiştir.

2- 657 ve 4857 sayılı Yasaya tabi personelin atama, görevde yükselme, özlük haklar, emeklilik,
istifa, nakil talepleri ile ücret ve diğer alacaklarına ilişkin işlemleri yürütmek ve tahakkuka
bağlamak.

4- Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe ilişkin çalışmaları yapmak,

5- Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel kaynaklarının
en uygun ve verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

6- Belediyemizde çalışan personelin kurum içi ve kurum dışı geçici görev onayları düzenlenerek iş
akışı sağlamak.

7- Memur ve işçi sendikaları ile sendikal ilişkileri yürütmek,

8- Personelin eğitim seminerlerine katılımını sağlamak,

.

13- Yan ödeme ve Özel Hizmet Tazminatına ait cetveller düzenlenerek Valilik Makamının onayına
sunmak.

14- Memur ve işçi personelin aylık prim ve keseneklerini her ay internet üzerinden SGK' ya bildirilmek.

15- Belediyemizin Personel Durumu; (2011 yılı sonu itibariyle)

3- İntibak ve terfi işlerini yürütmek

Personel
planlaması ile ilgili çalışmaları yürütmek, personel ihtiyaçlarını sistemli bir biçimde tespit
etmek, personelin birimler arasında sayı nitelik yönünden uygun biçimde dağılımını
sağlamak, kadro, şema, ve cetvellerini onaylattırmak ve kadroları sağlamak, buna göre
atamalar yapmak.

9- Memur ve işçi disiplin kurulu çalışmalarına katılmak, kurulun raportörlük görevini yapmak
Verilecek ceza ve ödülleri yasalara uygun olarak uygulamak.

10- Personel ile ilgili yasaları derlemek, uygulamak, tüzük ve yönetmelik taslaklarını yasalara
göre hazırlamak.

11- Belediye personelinin aylıklı ve yevmiyeli personelinin her türlü istihkakları ile bütçe
tasarısı önerilerini hazırlamak.

12- Personeli objektif ölçülere göre değerlendirerek, başarılı olanları imkan ölçüsünde teşvik
etmek ve ödüllendirmek.
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Belediyemizde Toplu iş sözleşmesi imzalandı

Bingöl Belediyesi ve Hizmet-iþ Sendikasý arasýnda süresi tamamlanan 'toplu iþ sözleþmesi' yapýlan

müzakereler sonucu yenilendi. Sözleþme töreni belediye personelinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi.

143 iþçi adýna toplu iþ sözleþmesi görüþmelerini sürdüren Hizmet-Ýþ Sendikasý, ücretlere günlük

yevmiyelere seyyanen 8 TL zam yapýlmasý konusunda belediye yöneticileriyle anlaþtý.

Hak-Ýþ'e baðlý Hizmet-Ýþ sendikasý ile Bingöl Belediyesi arasýnda anlaþma saðlanmasý nedeniyle dün saat

11.30'da Belediye çok amaçlý toplantý salonunda imza töreni düzenlendi. Düzenlenen imza törenine

Belediye Baþkan Serdar Atalay, Hizmet-Ýþ Sendikasý Bingöl Þube Baþkaný Abdulmecit Akdemir, Belediye

Baþkan Yardýmcýlarý, Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye iþçileri katýldý.

Sözleþme imza töreninde konuþan Baþkan Atalay, ''1 Mart 2012 tarihine kadar olacak toplu iþ sözleþmesini

kendi aramýzda iþçilerimizin özlük haklarýný mümkün mertebe muhafaza ederek, tekrar imzalamýþ olduk''

dedi.

Hizmet-iþ Sendikasý Bingöl Þube Baþkaný Abdulmecit Akdemir de  bir aylýk müzakere sonucu anlaþmaya

vardýklarýný söyleyerek, “Ýþçi arkadaþlarýmýzýn yevmiyelerine günlük 8 TL ilave edildi. Bu sözleþmede emeði

geçen herkese teþekkür ediyorum. Sözleþmenin personelimize, belediyemize ve ilimize hayýrlý olmasýný

diliyorum” diye konuþtu.

Belediye Baþkaný Serdar Atalay ve Hizmet-Ýþ Sendikasý Bingöl Þube Baþkaný Abdulmecit Akdemir bir

birilerini tebrik ederek, toplu iþ sözleþme metnini imzaladý.
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
2011 Yılı Faaliyet Raporu

Yunus BÖRÜ
Zabıta Müdürü

Bütçe Uygulama Sonuçları

1. 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında Zabıta Ekiplerince Fen İşleri Müdürlüğü,
İmar Müdürlüğü, Gelir Müdürlüğü, İktisat Müdürlüğü, Makine İkmal Müdürlüğü,
Su Şebeke Amirliği, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Belediyenin bütün birimleri ile
Koordineli olarak çalışmışlardır.

2. 2011 yılında Zabıta Ekiplerince Kabahatler Kanununa göre 152 kişiye idari yaptırım
karar tutanağı tutulmuş ve bunlardan gelen gelir miktarı 22.890.00 TL. Dir
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3. Zabıta Ekiplerince ilimiz genelinde Ruhsatı olmayan işyerlerine ruhsat
almaları için tebligat verilip,97 adet işyeri açma ruhsatı yazıları verilmiştir.

4. İlimize çevre illerden gelip duygu sömürüsü yapıp, halkımızdan para dilenen
180 yabancı dilenci ekiplerimiz tarafından yakalanıp üst aramalarında 295,00 tl.
Para Belediyemiz veznelerine yatırılmış ve dilenciler il dışına çıkartılmıştır.
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5. İlimizde bulunan KM, S, T, KT ve M plakalı ticari araçların ihalelerinde ve Güzergâh. Ruhsat
yenileme ve araç yenilemeden gelen gelir miktarı 7.000.000.00 tl. Tutmuştur.

6. İlimiz genelinde İl Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve Tarım il müdürlüğü tarafından ilimiz
genelinde esnaflarımız kontrol edilmektedirler. Sığara denetiminde 15 işyerine çeşitli cezalar
verilmiştir.

7.    Esnaflarımız devamlı olarak çevre sağlık ile koordineli olarak kontrollerimiz devam etmektedir.

8. 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında zabıta
ekiplerince 283 Askı ilan ve Hoparlör ilan tutanağı
tutulmuş resmi kurumları yazıyla bildirilmiştir.

9. Yıl içersinde ekiplerimizce 1184 Resmi yazı yazılıp
çeşitli kurumlara gönderilmiştir.

10. İlimizde bulunan tüm Trafik levhaları yönler ve park
yasağı levhaları eski olduğundan dolayı
yenilenmiştir.
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11. İmar müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak 2 yıkım gerçekleştirilmiştir.

12. İlimiz genelinde bulunan tüm kasaplar devamlı olarak kontrol edilmektedir.

13. Zabıta ekiplerince ilimiz genelinde bulunan tüm fırınlar kontrol edilmektedir.

14. 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında zabıta ekiplerince ilimiz genelinde bulunan tüm
esnaflarımız kontrol edilmektedir.

15. Korsan olarak çalışan 214 araca ihtarname çekilmiştir.
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19. İlimizdeki tüm kahvehaneler ve kaldırımlar devamlı olarak kontrol edilmektedir ve
uymayanlar uyarılmışlardır.

17. İlimizde bulunan ve korsan olarak çalışan tüm araçlar toplatılıp, garajlara yönlendirilmişlerdir.

18. İlimizde kurulan semt pazarı devamlı olarak kontrol edilmektedir.

19. Zabıta ekiplerince ilimizde devamlı olarak yol çalışması, kaldırım çalışmaları ve asfalt çalışmasında
ekiplerimiz yardımcı olmuşlardır.

20. Okul önlerinde hız kesici 30 noktaya kauçuk setler monte edilmiş ve sökülmüşlerdir.

21.  Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Zabıta Memurlarımız ilimizde yaşayan
vatandaşlarımızın huzur ve sıhhatlerini sağlamak için tüm çabalarını göstererek
24 saat sürekli olarak görev yapmaktadırlar.
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HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI FAALİYET RAPORU

Nuran HANSU
Hukuk İşleri Müdürü

Bütçe Uygulama Sonuçları

Birimimizin 2011 mali yılı içerisinde yürütülen iş ve işlemleriyle ilgili faaliyet raporumuz aşağıya
çıkarılmıştır.

2011 yılı itibariyle İdare Mahkemesinde belediyemiz aleyhine 8 adet dava açılmıştır. Önceki
yıllardan açılan davalarla birlikte toplam 22 adet dava dosyası derdesttir. Davalar konusu itibariyle; Tam
yargı ve iptal davası, Bilgi Edinme Yasası gereği yapılan işlemin iptali, imar çapının iptali, ödeme emrinin
iptali, Belediye Meclis Kararının iptali davalarıdır. 2 adet davadan feragat edilmiş,3 adet dava belediyemiz
lehine kesinleşmiştir.

Kamu Malına Zarar Verme, Görevi Kötüye Kullanma, İmar Kirliliğine Neden Olma, Kamu Kurum ve
Kuruluşlarını Zararına Dolandırıcılık suçundan açılan ceza davaların yargılaması devam etmektedir.

2011 yılında belediyemiz aleyhine 11 adet hukuk davası açılmış, toplam 48 adet dava dosyası
derdesttir. Davalar konusu itibari ile; Kamulaştırmasız El Atma, Tapusuz Taşınmaz Tescili, Tapu İptal ve
Tescil, Men'i Müdahale Kal ve Ecri misil, K.E.Y ve T.F.F,yıllık izin alacağına ilişkin davalardır.

2011 yılı itibari ile hukuk dava dosyalarından belediyemiz aleyhine 3 adet dava kesinleşmiştir. Bu
davalar 2 adet T.T.F ve 1 adet K.E.Y alacağıdır.

Belediyemiz lehine 2 adet Tüketici Mahkemesi davası ve 3 adet alacak davası ve 1 adet
Kamulaştırmasız El Atma davası kesinleşmiştir.4 adet tapusuz taşınmaz tescili davası Yargıtay'da
belediyemiz lehine bozulmuştur.
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

İÇ KONTROL GÜVENCE 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 2011 yılı Faaliyet Raporunun “ III/A-Mali Bilgiler” bölümünde yer alan
bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Eshat AKÇANLI
Mali Hizmetler Müdürü

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin
işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.

Serdar ATALAY
Bingöl Belediye Başkanı
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