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"Kendiniz için değil, 
bağlı bulunduğunuz ulus için

elbirliği ile çalışınız.
Çalışmaların en yükseği budur."

Mustafa Kemal ATATÜRK





“Cumhuriyetimizin 100. yılına
doğru, sahip olduğumuz potansiyeli 

sonuna kadar en iyi şekilde
kullanarak, ülkemizi hak ettiği daha
yüksek konuma taşımak, milletimize
ve Cumhuriyetimize karşı hepimizin 

sorumluluğu olmalıdır.”

CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN





“Bu ülkeyi sevmenin en büyük
göstergesi, bu milletin gelecek

kuşaklarına bugünkünden daha
güçlü ve müre�eh bir Türkiye 

armağan etmek olacaktır.”

Ahmet DAVUTOĞLU
BAŞBAKAN





Değerli Menderes’li Hemşehrilerim,

Menderes’i İzmir ’in Yükselen Güneş’i yapmak için göreve geldiğimiz günden bu yana canla başla çalışıyoruz. 
İlçemizde ilkleri yaşatacağımızın, 9 alanda 99 proje gerçekleştireceğimizin sözünü vermiştik ve bu sözümüzü 
tutuyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Seçim öncesi altını çizdiğimiz sözlerin seçim sonrası üstünü çizmeyerek; 
katılımcı anlayışla, ben değil biz diyerek Menderesli hemşehrilerimize hizmet ettik, ilkleri Menderesimiz’e kazandırdık 
ve kazandırmaya devam ediyoruz.

Tek Tuşla Menderes
Bugün itibariyle kendi teknolojik altyapısı ve vatandaşına verdiği teknolojik hizmetler anlamında İzmir ’in en gelişmiş 
ilçesi olduğumuzu sizlerle paylaşmaktan büyük gurur ve sevinç duymaktayım. Menderesli olmayı ayrıcalık haline 
getirecek ve sizlerin belediye hizmetlerinden farklı dijital platformlardan yararlanmanıza olanak sağlayacak 
teknolojilerle “ Bir Tuş Uzağınızda” olmaya özen gösteriyoruz.
“Menderesli olmak bir ayrıcalıktır.” Bu görüşten hareketle İzmir ’de ilk ve tek harita tabanlı istek & şikayet sistemimizle 
siz değerli Menderesli kardeşlerimize artık çok yakınız.
Getirdiğimiz teknolojik yeniliklerle E-İmar istemini de hayata geçirerek günün her saati anlık olarak güncel imar 
bilgisine ulaşabileceğiniz bir platform oluşturduk.
Hayata geçirdiğimiz 3600 Menderes hizmetimiz ile Menderes’i avuç içinize sığdırdık. Özel dijital haritalarda yer 
alan 3600 panoramik fotoğraflar ile tüm sokak ve caddelerimizin, tarihi ve turistik bölgelerimizin görüntülerine 
ulaşma imkanı sağladık.
7/24 Belediye sloganı ile çıktığımız yolda kurduğumuz ve özellikleri bakımından İzmir ’de eşi olmayan kiosklarla 
belediye hizmetlerini vatandaşımızın ayağına taşıdık. 10 farklı lokasyonla İzmir ’de en çok noktada ücretsiz internet 
hizmeti veren belediye olduk. 5 farklı noktada ortopedik engelli vatandaşımızın akülü araçlarını şarj 
edebilecekleri istasyon kurduk.
Tüm bu hizmetlere kolayca ulaşmanızı sağlayacak ve yine İzmir ’de eşine rastlayamayacağınız hizmetimiz olan 
Mendroid uygulamasını da Menderesli hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş bulunmaktayız. 
Belediye olarak çağın gerisinde kalmıyor, hizmetlerimizi çağın gereklerine uygun hale getirmek için çalışıyoruz. 
Getirdiğimiz bu teknolojik yeniliklerden biri olan EBYS ile birlikte artık vatandaşımıza e-imzalı yanıt verir hale geldik. 
Böylece geri bildirimlerimizde zaman kaybını ortadan kaldırdık ve evrak takip sürecini de kolaylaştırdık.
Klasik telefon santrali yerine IP Santral sistemiyle hem her alanda olduğu gibi iletişim alanında da teknolojiyi 
yakaladık hem de maliyetlerimizi %90 oranında azalttık.
Vatandaşımızın bize ulaşmak için kullanmak zorunda kaldığı onlarca numara yerine 700 00 00 gibi akılda kalması 
kolay ve tüm hizmetlerimize ulaşabileceği yeni numaramızı hayata geçirdik. Bununla da yetinmeyip vatandaşımızın 
bize ulaşımını kolaylaştırmak için ücretsiz görüşme hattı Tıkla Konuş’u hizmete sunan ilk belediye olduk.



Gündem de Menderes 
Mavi ve yeşilin göz kamaştırıcı biçimde kesiştiği Gümüldür kıyılarımızda yetişen dünyaca ünlü satsuma cinsi 
Gümüldür Mandalina’mızın coğrafi işaret başvurusunu ve Maskotumuz olan “Mandi”nin marka başvurusunu 
yapmış bulunmaktayız. Buradaki amacımız göreve geldiğimiz günden beri hedeflediğimiz 7’den 70’e herkesin 
Menderesimizi tanıması..
Yaptığımız tanıtım atakları ve marka başvuruları ile güzel Menderesimizi tanıtmayı ve turizm faaliyetlerimiz ile ilçe 
ticaretini canlandırmayı hedefliyoruz. 

Diş polikliniği
İnsan yaşamının en önemli unsurlarından birisi sağlık ve bu kapsamda sağlık adına atılacak her adımın, 
yapılacak her çalışmanın insanımıza doğrudan etki ettiğinin bilincindeyiz. Biz de bu bilinçle hareket ederek 
Menderesli kardeşlerimizin sağlık hizmetlerinden rahat bir şekilde yararlanabilmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. 
Kamu Hastaneler Birliği İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği ile yaptığımız protokol ile ilçemizin 
sorunlarından birisine daha merhem olduk ve ilçemizdeki bir eksiği daha sona erdirdik. Menderesimize 
kazandırdığımız Ağız ve Diş Sağlığı Semt Polikliniği ile hizmeti vatandaşımızın ayağına getirdik ve artık 
Menderesli kardeşlerimizin yaşadıkları sorunlar için başka ilçelere gitmek zorunda kalmalarını engelledik.

Hiçbir konuya Belediyenin görevi değil demedik! Doğalgazı Getirdik…
Halka rağmen değil, halkımızla beraber hizmet etmeyi şiar edinmiş bir yerel yönetim olarak, yaptırmış olduğumuz 
anketler sonucunda vatandaşımızın bizden öncelikle çözüm beklediği konuların başında “Doğalgaz”ın 
geldiğini gördük. Başka belediyeler gibi “Bu konu ilçe belediyesinin görevi değildir.” demedik. İlçeye temiz 
enerji doğalgazı getirmek için çalışmalar gerçekleştirdik ve doğalgazı ilçemize kazandırdık. İlk etabın 
tamamlanmasıyla birlikte bazı kesimlerin “olmaz, yapılamaz!” dediği doğalgaz, vatandaşımız tarafından 
kullanılmaya başlandı. Temiz enerji doğalgaz ilçemize hayırlı, uğurlu olsun.

Daha Kurumsal Belediye, Daha Etkin Hizmet
Belediyemizin kurumsal yapısının oluşması için yeni müdürlüklerimizi devreye soktuk. Mevcut müdürlüklerimizi de 
yapılandırarak hizmet alanımızı genişlettik.
Tek Tuşla Menderes projesi ile İlçemizde ve Belediyemizde teknolojik dönemi başlattık. Hayata geçirdiğimiz 
projemiz ile vatandaşa daha etkin ve daha hızlı hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz. 
Yeni kurduğumuz Temizlik İşleri Şantiyemizle çalışanlarımızın zamanını daha etkin kullanmasını sağladık. Çalışma 
arkadaşlarımıza modern bir tesis sunarak çalışma koşullarını iyileştirdik. Yeni yapılacak olan Fen işleri ve Destek 
İşleri Şantiyemizin çalışmalarını sürdürüyoruz. Bin metrekare alan üzerine kurulacak olan şantiyemizde 5 adet 
deponun yanı sıra otopark, araç bakım bölümü ve idari binası ile hizmet verecek. 
Bunun dışında İlçemizde önem verdiğimiz park bahçe çalışmalarımızın daha sağlıklı yürümesi için Park ve 
Bahçeler Müdürlüğümüz’e bağlı içinde sera da barındıran bir şantiyeyi de ilerleyen süreçte hayata geçirmek 
istiyoruz. Böylelikle hem kendi ürünümüzü yetiştireceğiz hem de maddi anlamda önemli bir tasarrufu belediye 
olarak sağlamış olacağız.



Menderes’te bir ilk olan Evde Sağlık Hizmetimize 2015 yılında da devam ettik.
“Menderes’te kimse kimsesiz kalmayacak.” dedik ve 2015 yılı içinde toplam 822 eve sürekli sağlık hizmeti 
götürdük. Toplamda 7 bin 728 ziyaret gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra yine 2015 yılı içinde Hoşgeldin Bebek 
Hizmetimizle 255 bebeğimizin ilk günlerinde, Ücretsiz Cenaze Nakil Hizmetimizle de 16 vatandaşımızın son 
gününde yanında olduk.

MEGEM ile yarınlara umutla bakıyoruz…
“Eğitim hizmetlerimiz önceliğimizdir.” Sözümüzün arkasında durarak 2015 yılında 8. ve 12. sınıf olan 685 
öğrencimize ücretsiz kurs verdik. Kurs desteği için kurduğumuz Menderes Belediyesi Gençlik ve Eğitim 
Merkezimizdeki (MEGEM) 14 derslikten oluşan modern tesisimizde gençlerimizin geleceğe umutla bakmalarını 
sağladık. Ve bu hizmetimizin de karşılığını aldık. 2014 yılında TEOG sınavında Menderes ilçesi 23. sırada yer 
alırken 2015 yılında 10 sıra atlayarak İzmir genelindeki 30 ilçe arasında 13. sıraya yükseldi. Elbette ki bu bizim 
için yeterli değil. Gençlerimizin daha başarılı olmaları Menderesin eğitim kalitesinin artması için elimizden gelen 
gayreti göstermeye devam edeceğiz.

İzmir ’in en temiz ilçesi…
“Temiz olmayan toplumların gelişmişliğinden bahsetmek olmaz.” felsefesiyle çalışmalarımızın en başına temizlik 
işlerini koyduk ve bu bilinçten hareketle ilçemize yeni temizlik araçlarını kazandırdık.  Yeni araçlarımız ile etkin, 
hızlı ve Menderes’e yaraşır hizmetleri hayata geçirdik.
Kurduğumuz ekip ile ilçemizde bulunan tüm ibadethane ve okulların periyodik olarak temizlenmesini sağlıyoruz. 
İzmir ’in en temiz ilçesi olmak için canla başla çalışıyoruz. 

Menderes gelişiyor, Menderes değişiyor…
Menderesimiz’de 9 mahallemizde 10 yeni park yaparak güzel ilçemize kazandırdık. Eskiler yeni yüzüne 
kavuşurken, yeni parklarımız ile birlikte ilçemizin çehresini modern görünüme kavuşturduk. Göreve geldiğimizde 
herkesin hizmetinde olacağımızın söylemiştik. Bu söylemden hareketle yeni parklarımızı engelli dostu olarak 
tasarladık. Kimse artık eve mahkum bir hayat yaşamayacak.
İlçe merkezimizde hayata geçirdiğimiz parklarımızın tamamlanmasının ardından, diğer mahallelerimize de yeni 
parklar yapmak için kolları sıvadık. İnşallah görevde olduğumuz süre içerisinde 46 mahallemizin tamamına yeni 
parklar kazandıracağız.
Nüfusu 80 bin olan bir ilçenin merkezinde bir halı saha dahi olmaması kabul edebileceğimiz bir durum değildir. 
Biz de vatandaşımızın bu sıkıntısını ortadan kaldırmak için çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve 6 adet halı sahanın 
yapımı için kolları sıvadık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Menderesimize hayırlı uğurlu olsun...
İlçemize modern tesisler kazandırmak adına çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz. Yaz aylarıyla birlikte 
özellikle düğün, nişan ve sünnet gibi törenlerin artması nedeniyle çalışmalarımızı hızlandırdık ve Oğlananası 
Düğün Salonu tesisimizi 2015 sezonuna yetiştirdik. Artık özel günleri için vatandaşımız büyük paralar 
ödemeyecek. Bu tür tesisleri ilçemizde arttırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Menderesimize hayırlı, 
uğurlu olsun…



Menderes’te Festival coşkusu…
Toplumun gelişmesinde kültürel faaliyetlerin ne denli öncü olduğunu da unutmadık ve ilçemizde herkese hitap 
eden kültür etkinliklerine imza attık. “Deve Güreşleri Festivali”ni ilçemize kazandırdık. “6. Geleneksel Uçurtma 
Şenliği”, “Geleneksel 2. Karakuyu Yörükleri Keşkek Şenliği” ve “6. Geleneksel Menderes Çiçek Festivali” ile 7’den 
70’e herkesin beğeniyle takip ettiği kültür etkinliklerini gerçekleştirdik.

Mavi bayraklı sahillerimiz… 
43 kilometrelik sahil şeridinde yaptığımız çalışmalar ile bölgemizi önemli turizm beldeleri ile yarışır hale getirdik. 
Özdere Çukuraltı Sahil Yolu projemizin çalışmalarına başladık. Projemiz tamamlandığında İzmir ’e örnek olacak, 
İzmir ’de parmakla gösterilecek bir sahil yolunu ilçemize, ilimize kazandırmış olacağız.
2016 yılında da çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İzmir ’in parlayan yıldızı olan Menderes’in sahil 
bölgeleri geçen yıl olduğu gibi bu yıl da örnek olacak.

Daha yaşanabilir bir Menderes…
Çevre duyarlılığı konusunda bilinçli bir belediye olarak yapmış olduğumuz protokolle ambalaj atıklarının 
ayrıştırılması ve geri dönüşümünün sağlanması için İzmir ’de bir ilk olan tesisimizi de ilçemize kazandırdık. 
Bir ilçe belediyesi için yapılan ilk tesis olan Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Tesisi, Ataköy Mahallesi’nde bin 
500 metrekare alanda faaliyetine başladı. İlçemizin dört bir yanına toplamda 97 adet pil toplama ünitesi ve 
700 adet ambalaj atığı kutusu yerleştirdik. Bu sayede 409 kg pilin ve 1500 ton ambalaj atığının (karton, kağıt, 
plastik cam vb.) geri dönüşümünü sağladık. Çevreye duyarlı bir belediye olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 

Bir gözümüz karada bir gözümüz denizde…
Sahil bölgemize verdiğimiz önemi hep vurguladık. Turizm bölgemizi parlayan bir yıldız haline getirmek amacıyla 
2014 yılında Turizm Zabıtasını devreye soktuktan sonra 2015 yılında da Türkiye’de ilk kez Deniz Zabıtasını 
hayata geçirdik. Yeni uygulamamızla birlikte Deniz Zabıtamız için satın aldığımız tekne ile ekiplerimizi denizden 
de denetim gerçekleştirebilir hale getirdik. 

Bülent SOYLU
Belediye Başkanı
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MENDERES BELEDİYESİ

1. MİSYONUMUZ

Menderesli olmayı ayrıcalıklı kılmak adına, mükemmeliyetçi ve 

katılımcı hizmet anlayışıyla halkın yaşam kalitesini yükseltmek için 

yenilikçi, teknolojik ve çözüm odaklı yöntemlerle ilçeyi sağlıklı, planlı 

ve yaşanabilir bir kent haline getirmek, kültür, turizm ve tarım 

alanındaki üstünlüklerini ön plana çıkarmak ve hizmetlerini 

paydaşlarına tüm çalışanlarıyla birlikte kaliteli ve güler yüzlü bir 

yaklaşımla sunmak. Son yüz gülene kadar...

A MİSYON VE VİZYON
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2. VİZYONUMUZ

Menderes'i, mutlu insanların yaşadığı, başta turizm olmak üzere her 

alanda rekabet edebilen, kendini ve kentini geliştiren, sürdürülebilir 

kalkınmayı sağlamış, doğal ve kültürel değerleriyle bütünleşmiş, 

bilgiyi ve kaynakları en verimli şekilde kullanarak marka olmuş 

modern ve planlı bir kent yapan örnek belediye.

18
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3. DEĞERLERİMİZ

• Adalet

Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda hak ve hukuka uygun, tüm 

paydaşlarımızın hakkını gözeten bir şekilde davranmayı esas kabul 

etmektedir. 

• Güven

Belediyemiz Menderes halkının, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının 

güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olmayı esas kabul etmektedir.

• Saydamlık

Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda, şeffaf ve hesap verilebilir 

olmayı esas kabul etmektedir.

• Tarafsızlık

Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm faaliyetlerimiz planlanarak ihtiyaca 

göre eşit şekilde sunulacaktır.

• Verimlilik

Belediyemiz kaynaklarını etkinlik, verimlilik ve tutumluluk prensipleri 

çerçevesinde kullanmayı esas kabul etmektedir.

• Katılım

Belediyemiz hizmetlerin planlanmasında ve sunulmasında, katılımcı bir 

anlayışla ilgili tüm taraflar iletişim kurarak, paydaşlarıyla ortak bir 

eksende buluşup toplumsal diyalog, katkı ve sahiplenmenin 

sağlanmasını esas kabul etmektedir.

• Liderlik

Kararlı, özgüven sahibi, cesur, atılımcı, yenilikçi, öncü ve önder bir 

belediye olmayı esas kabul etmektedir.

• Ulaşılabilirlik

Halkın gerek elektronik gerekse fiziksel olarak karar vericilere sürekli 

ulaşması mümkün kılmayı esas alır.

• Kentsel Yenileşme

Bütüncül ve modern altyapı sistemini sağlayarak, bölge halkına yarar 

getirecek ve ülkemizde örnek yenileşme projesi gerçekleştirilecektir.

• Kalite

Belediyemizin sunduğu hizmetlerin Menderes'in ve Menderes halkının 

ihtiyaçlarını, beklentilerini en optimal düzeyde, kaliteli bir şekilde 

karşılaması esastır.
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• Sosyal Belediyecilik

İşsiz ve kimsesizlere yardım yapılması, sosyal dayanışma ve 

entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyo-kültürel faaliyet ve 

çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapı 

yatırımlarının yapılmasını öngören; bireyler ve toplumsal kesimler 

arasında zayıflayan sosyal güvenlik ve adalet kavramını 

güçlendirmeye yönelik olarak çalışmalar yapılmasıdır.

• Sorunları Çözme

Belediyemiz, mazeretlerin ardına sığınmadan yasal sınırlar dahilinde 

sorunlara çözüm üretmeyi ilke olarak kabul etmektedir.

• Güler Yüzlülük ve İçtenlik

Belediyemiz, Menderes halkına güler yüzlü ve içten bir hizmet 

anlayışını temel prensibi olarak benimsemiştir.

• Takım Ruhu ve İşbirliği İle Çalışmak

Belediyemizin hedeflerine ulaşabilmesi için çalışanlarının takım ruhu 

içinde, düşünce çeşitliliğinin kurum yararlarına dönüşebilmesini 

sağlayarak çalışmalarını esas kabul etmektedir.

• Değişime Açıklık

Belediyemiz, kendisinden beklenen misyonu yerine getirip, vizyonuna 

ulaşabilmek için değişime uyum sağlamayı, yenilikleri yakalamayı ve 

uygulamayı kendisine ilke olarak kabul etmektedir.
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Bir kamu kurumu olarak belediyemizin görev, yetki 
ve sorumlulukları kanunlarla belirlenmektedir. 
Görev, yetki ve sorumluluklarımızın sınırlarını belirley-
en birçok kanun olmakla birlikte bunların en 
belirleyicileri 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 
sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunudur. 5393 
sayılı Belediye Kanununa göre İlçe Belediyelerin-
in temel görev, yetki ve sorumlulukları şu şekildedir:

5393 Sayılı Belediye Kanunu’na göre 
Belediyenin görev ve sorumlulukları
Madde 14.- Belediye, mahallî müşterek nitelikte 
olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt 
yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve 
çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, 
acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; 
defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil 
alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, 
gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, 
meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticare-
tin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. 
Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen 
belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma 
evleri açar.
b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete 
ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile 
bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her 
türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılay-
abilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve 
işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî 
dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan 
mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; 
bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, 
korunması mümkün olmayanları aslına uygun 
olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, 
öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme 
verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör 
spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı 
müsabakalarda üstün başarı gösteren veya 
derece alan sporculara belediye meclisi kararıy-
la ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 
Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve 
kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki 
diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. 

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, 
belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği 
dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, 
vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun 
yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, 
yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun 
yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumlu-
luk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. 
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da 
belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı 
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri 
saklıdır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları
Madde 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları 
şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet 
ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki 
çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye 
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda 
belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili 
olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı 
vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait 
vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, 
tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç 
dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili 
gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı 
alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, 
kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve 
yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; 
bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, 
işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek 
veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, 
deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem 
dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, 
kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırıl-
ması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depol-
anması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptır-
mak.
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h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine 
getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan 
sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, 
satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa 
etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî 
hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, 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 denetle-
mek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve 
kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan 
seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz 
satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men 
edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün 
içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda 
bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün 
içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara 
vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusun-
da 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 malze-
meleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları 
ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile 
taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gerek-
en 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 karayo-
lu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler 
üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve 
işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların 
belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerek-
tirdiği bütün işleri yürütmek.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden 
birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetle-
nmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri 
dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından 
yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen 
hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakan-
lığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek 
üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma 
hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak 
şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebi-
leceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme 
veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet 
satın alma yoluyla yerine getirebilir.
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye 
ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile 
nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıy-
la; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve 
eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, 
doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı 
çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri 
ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya 
yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere 
ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve 
turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının 
onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı 
dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebil-
ir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleri-
yle 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 beledi-
ye taşınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla 
elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu 
hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye 
tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç 
gelirleri haczedilemez.

Belediyeye tanınan muafiyet
Madde 16.- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan 
veya kamunun yararlanmasına açık, gelir 
getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve 
kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve 
katkı paylarından muaftır.
Ayrıca belediyemizi doğrudan ya da dolaylı 
biçimde etkileyen pek çok kanun ya da yönetme-
lik mevcuttur. Belediyemizin genel yönetimi ve 
hizmet vermekte olduğu temel alanları ilgilen-
diren en kritik yasalar konu başlıklarına göre şu 
şekilde sıralanabilirler:
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İmar ve Kentsel 
Planlama Yönetimi 

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

775 Sayılı Gecekondu Kanunu 

3621 Sayılı Kıyı Kanunu 

5366 Sayılı yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 
Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 

2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu 

3194 Sayılı İmar Kanunu 

2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu 

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 

5543 Sayılı İskân Kanunu 

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun 

2981 Sayılı İmar Affı Kanunu 

2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve 
Görevleri Hakkında Kanun  

Ulaşım Hizmetleri 
Yönetimi 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Ana Planı 

İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME 

 İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği  

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 

Karayolları Trafik Yönetmeliği   

Sosyal Destek 
Hizmetleri Yönetimi 

5797 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk 
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 

5378 Sayılı Engelliler Kanunu 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu 

Çevre ve Toplum 
Yönetimi 

2872 Sayılı Çevre Kanunu  

2873 Sayılı Çevre Kanunu  

Katı Atık Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği   

2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve 
Görevleri Hakkında Kanun   

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu  

4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 

Belediye Zabıta Yönetmeliği 

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 

1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun 

5652 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı 
Halleri Hakkında Kanun 

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 
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 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 

Belediye Zabıta Yönetmeliği 

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 

1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun 

5652 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı 
Halleri Hakkında Kanun 

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 

775 Sayılı Gecekondu Kanunu 

2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu 

3194 Sayılı İmar Kanunu 

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 

Genel Yönetim 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke 
ve Standartlarına Dair Yönetmelik 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Esaslarına Dair Genel Yönetmelik 

6245 Sayılı Harcırah Kanunu 

4857 Sayılı İş Kanunu  

Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmelik 

5548 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

Belediye Tahsilat Yönetmeliği 

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 

5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi 
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik 

Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik 

5394 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu 

5393 Sayılı Belediye Kanunu 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu 

Elektronik İmza Kanununun Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik 
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 Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 

3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok 
Edilmesi Hakkında Kanun 

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği 

2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu 

5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 

Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 

Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 
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• Başkana intikal eden sözlü ya da yazılı talepleri, randevuları günlük olarak takip 

etmek,

• Belediye Başkanı’nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine 

etmek,

• Vatandaşlar, kurum ve kuruluşlardan gelen randevu talepleri doğrultusunda 

Belediye Başkanı ile görüşmelerini koordine etmek,

• Başkanlığın “Günlük Çalışma Programı”nı hazırlamak ve ilgili birimleri/kişileri 

bilgilendirmek,

• Başkan ve Başkan yardımcılarının katılımıyla gerçekleşen haftalık “Koordinasyon 

Toplantısı”nı organize etmek ve toplantı sekretaryasını yapmak,

• Başkanın tüm iletişim ve haberleşmesini sağlamak.

• Belediye Başkanı’nın ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve 

dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri vb. önemli günlerde düzenlenen organizasyonlar-

da her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek,

• Belediye Başkanı’nın iştirak edemediği program, tören vb. organizasyonlarda 

başkan adına protokol gereklerini yerine getirmek,

• Belediye Başkanını ziyarete gelen yurtiçi ve yurtdışı konukların en iyi şekilde 

karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını temin etmek,

• Başkanın özel ve resmi yazışmalarını hazırlamak,

• Başkana gelen mektup ve dilekçeleri değerlendirip ilgili birimlere sevk etmek, 

başkanın görmesi gerekenleri özetleyerek başkanın onayına sunmak.

Özel Kalem Müdürlüğü
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• Belediye Başkanlığı adına gelen her türlü dilekçe ve evrak teslim alınarak  giriş 

kayıtlarının yapılmasını, ilgili Müdürlüklere havale edilmesini ve işlemi biten evrakların dosyala-

narak arşive kaldırılmasını sağlamak,

• Belediye içi ve dışı gönderilecek evrakların yazışma kurallarına uygunluğunu 

sağlamak ve bu evrakları göndermek, 

• İlgili tüm müdürlüklerden gelen tebligat ve mektupların posta ile gönderilmesini 

sağlamak,

• Belediye Meclisi ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinde 

belirtilen görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili gerekli yazışmaları hazırlamak ve yapmak, 

Meclis kararlarının tasdiki sonucu ilgili Müdürlüğe sevk etmek ve birer suretlerini dosyalamak,

• Meclis işlerinde görevli elemanların çalışmalarını organize etmek ve yardımcı 

olmak,

• Meclisle ilgili çalışmaları takip etmek, oturum tutanaklarını düzenli bir şekilde 

yazıp, suretlerini dosyalamak,

• Belediye encümenine görüşülmesi için sevkli gelen evrakları düzenleyerek meclis 

ve encümen gündemlerinin oluşturulması için başkanlığa sunulmasını sağlamak,

• Başkanlıkça onaylanan gündemi encümen üyelerine sunmak, Encümene alınan 

kararları yazmak ve encümen üyelerine imzalatmak, Encümen kararlarını kaydetmek ve ilgili 

birimlere ulaştırılmasını sağlamak,

• Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına giren bütün konuları Belediye Başkanı 

veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal 

mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek,

• Evlendirme hizmetlerinin sunulması ve kontrolünü sağlamak,

• İlan Askı Tutanaklarını düzenleyip ilan etmek ve ilgili kurumlara ilan edildiğine 

dair bilgi vermek.

Yazı İşleri Müdürlüğü
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• Belediyemize ait vergi, resim, harç, harcamalara katılma payı, para cezaları, kira 

hizmete ilişkin alacaklar, şartlı ve şartsız bağışlar ile her türlü öz kaynaklardan sağlanan 

Belediye alacaklarının ilgili yasalar çerçevesinde takip ve tahsilini sonuçlandırmak,

• Belediyemiz Müdürlüklerince ihaleli işler ve doğrudan temin dosyaları, yapılan 

mal ve hizmet alımları, taahhüt işlerine ait gider evraklarının ilgili mevzuata uygunluk ve bütçe 

ödenek durumuna göre kontrolü yapıldıktan sonra hak sahiplerine ödemek, yasal kesintileri 

ilgili hesap ve defterlere kaydetmek, 

• Müdürlüklerin acil ihtiyaçları için avans-kredi vermek, harcama yapılan 

avans-kredilerin bütçeden mahsubunu geçekleştirmek ve ödemeleri yapmak,

• Tahsildarlarca tahsilatı yapılan Belediye gelirlerinin bankaya yatırılmasını 

teminen teslimat müzekkeresi düzenlemek, 

• Teminat ve bütçe emaneti gibi emanet ödemelerini yapmak, gelen yazılara 

cevap vermek,

• Banka ekstresi ile banka cari defterini karşılaştırmak,

• Gönderme emirlerinin kaydını yapmak, 

• Aylık gelir ve giderlerin tahakkuk kaydını yapmak, 

• Tahsil edilen KDV ile ödenen KDV Mahsubunu gerçekleştirmek, 

• İller Bankası payını ve kesintilerini işlemek, 

• Emlak vergisi, ÇTV ve eğlence vergilerinden ayrılması gereken İller Bankası, İzmir 

Büyükşehir Belediyesi, Kültür Varlıkları kanuni paylarını hesaplamak ve ilgili hesaplara 

kaydederek ödemek, 

• Aylık mizan ve eklerini hazırlamak, 

Mali Hizmetler Müdürlüğü
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• İşçi, memur, sözleşmeli personel ve stajyer maaşlarını ödemek, 

• KDV, damga vergisi ve muhtasar beyannameleri hazırlamak ve Vergi Dairesine 

takdimini gerçekleştirmek,

• Memurların şahıs emekli keseneklerini ödemek ve işçi personelin sigorta 

primlerinin SGK’ya bildirerek ödemelerini yapmak, 

• Telefon, elektrik ve su faturalarını ödemek,

• Yapılandırmaların takibini yapmak ve ödemek,

• Verilerin Kamu Hesapları Bilgi Sistemi ’ne (KBS) internet ortamında gönderilmesini 

sağlamak,

• Tüm bilgi ve belgeleri her ay cd ortamında Sayıştay ’a göndermek ve takip 

etmek,

• Para iadelerini gerçekleştirmek,

• Mutemet Ödemelerini (Asker Aile ve Muhtaç Aile yardım ödemeleri) yapmak,

• Yapı denetim ödemelerini yapmak,

• Yasal ödemeleri gerçekleştirmek (Sendika, İcra ve Mahkeme masrafları),

• Geçici ve Kesin Teminat Mektuplarını kayıt altına almak ve iade etmek,

• Kamu İhale Kurumu ve Basın İlan Kurumu ödemelerini yapmak.
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• İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Müdürlüğündeki  görevlerin  etkin, sağlıklı ve 

mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

• Başkanlığa personel konusunda bilgi vermek ve önerilerde bulunmak,

• Uygulamaya esas olmak üzere alınan kararları, ilgili birimlere zamanında iletmek 

ve uygulanmasını takip etmek,

• Görev alanına giren konularda, ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurmak, 

işbirliği yapmak ve yetkili üst makamlara gerekli bilgileri vermek,

• Belediyenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları 

yapmak ve personel sisteminin geliştirilmesi için tekliflerde bulunmak,

• Müdürlüğe bağlı ünitelerin uyum ve eşgüdüm içinde çalışmasını sağlamak ve 

hizmetin bir bütün olarak üretilmesini temin etmek,

• Başkanın vereceği diğer görevleri yerine getirmek,

• Müdürlüğün aylık ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve raporlamak,

• Yıllık izin planlanmasını yapmak,

• Her türlü ücret, maaş ve sosyal haklara ait ödemelerin sağlıklı bir şekilde 

yapılmasını sağlamak,

• Müdürlüğü ilgilendiren konularda Meclis ve Encümen tarafından alınması gerek-

en kararlarla ilgili yazıları hazırlamak, Meclis ve Encümen de görüşülmesi için Belediye 

Başkanı imzasıyla Yazı İşleri Müdürlüğü'ne süresi içerisinde göndermek,

• Belediye Başkanlığınca düzenlenecek tüm etkinlik ve faaliyetlerde İlgili 

müdürlüğün talebi halinde personel görevlendirmek,

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
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• Emekli Sandığı Kesenek İşlemleri ile ilgili internet üzerinden tüm memur personelin 

nüfus bilgileri ve hizmet belgesi bilgilerini düzenleyip güncellemek,

• Tüm personelin moral güçlerinin ve  performanslarının yükselmesi için , perfor-

mansa dayalı ödül, ikramiye, gezi ve eğitim etkinlikleri ile birlikte personelin insan gücünün 

geliştirilmesine katkı verecek  Hizmet İçi Eğitimlerini yapmak ve yaptırmak,

• Çeşitli nedenlerle Memura verilen disiplin cezalarının kayıtlara işlenerek özlük 

dosyalarına koymak, disiplin affı çıktığında ise özlük dosyalarından çıkartmak ve işçi disiplin 

kuruluna sevk edilen işçilerin Toplu İşçi Sözleşmesi ve İş Kanunu uyarınca yazılı ve sözlü savun-

maları alınarak yasal işlemlerin uygulanmasını sağlamak,

• Memur sendikası ve İşçi sendikası istifa ve katılım işlemlerini yapmak,

• Memur ve işçi personelin disiplin kurullarını  oluşturmak, disiplin toplantı çağrılarını 

yapmak ve sonuçlarını uygulamak.
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• Menderes Belediyesinde mevcut olan birimlerin yazılım, donanım, program 

ihtiyaçlarını karşılamak ve teknik destekte bulunmak,

• Belediyede bilgisayar otomasyonunun temin, kurulum ve birimlerle 

entegrasyonunu gerçekleştirmek, ortak bilgi bankası oluşturmak, bunlarla ilgili gerekli altyapı 

elektrik, data ve diğer network ve benzeri her türlü hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

• Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların 

bakım ve güncelleştirmelerini yapmak veya yaptırmak,

• İç ve dış birimler ile gerektiğinde diğer ilgili kurumlar arasında data iletişim 

altyapısını ve gerekli bağlantı hatlarını tesis ederek bilgi alışverişini sağlamak,

• Birimler arası iletişim ve veri alışverişini sağlamak üzere iç haberleşme sistemi 

oluşturmak,

• Belediyecilik hizmetlerini mevzuatın izin verdiği ölçüde internet ortamına taşımak 

ve vatandaşa dönük hizmetleri internet üzerinden sunmak,

• Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak,

• Bilgisayar sistemlerinin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak,

• Müdürlüğün malzeme, ikmal ve stok kontrolünü yapmak, teminini sağlamak,

• Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve 

uygulamak,

• Fiziki ve sanal sunucuların yönetimini yapmak ve dış saldırılara karşı önlem almak,

• Kurumsal sistem güvenliğini sağlamak ve yönetmek,

• Veri yedekleme yoluyla veri güvenliğini sağlamak,

• İç ve dış haberleşme için IP Santral sistemini kurmak ve işletmek,

• Belediye içi yazıcı paylaşımını sağlamak ve tüm birimlerin yazıcı bakımlarını 

yapmak.

Etüt Proje Müdürlüğü

Bilgi İşlem Birimi
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Proje Birimi

• Vatandaştan gelen istek ve şikayetleri almak, değerlendirmek ve ilgili birimlere 

iletip çözümü ile ilgili geri dönüş sağlamak,

• Belediyemizin web sitesinin yönetimini sağlamak,

• Dış kurumlar ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

• Müdürlükler arasında koordinasyonu gerçekleştirmek,

• Elektronik Belge Yönetimi Sistemi ’nin (EBYS) kurulumunu, sorunsuz çalışmasını ve 

yönetimini gerçekleştirmek,

• Hibe Programlarını takip etmek ve belediyemize uygun hibelere başvurmak,

• Kazanılan projelerin; proje hazırlıklarını yapmak ve projenin yönetilmesini 

sağlamak,

• Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) altyapısını oluşturmak ve işlerliğini sağlamak,

• Coğrafi Bilgi Sistemi altyapı sayesinde vatandaşa sunulan online hizmetlerin 

(imar bilgisi, 3600 panaromik görüntü, harita tabanlı istek şikayet vb.) sağlıklı bir şekilde 

sürdürülmesini sağlamak.
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• Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı 

çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli (5 yıllık stratejik plan) strateji ve politikalarını 

belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

• İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütlerini 

geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

• İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri 

toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,

• İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri 

incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini 

analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

• Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,

• İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek 

ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,

• İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, 

idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini 

vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,

• Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,

• İdare faaliyet raporunu hazırlamak,

• İdarenin vizyon ve misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,

• Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler 

almak,

• Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı 

memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

• İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,

Strateji Geliştirme Birimi
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• İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

• İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,

• Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde 

yerine getirmek,

• Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,

• İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak,

• Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,

• İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu 

izlemek ve değerlendirmek,

• İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 

konularında çalışmalar yapmak, 

• İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak, 

• Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler 

önermek.
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• Meri mevzuatına uygun ilgili tüm ölçekli plan türlerine planlama ilkeleri ve kamu 

yararı doğrultusunda planlama çalışmalarını yürütmek,

• İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar 

planlarına uygun olarak, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanmasını ve 

hazırlanan planların Menderes Belediye Meclisi ’ne gönderilmesini sağlamak,

• Onaylı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taleplerini incelemek, 

değerlendirmek, değişikliğe ait plan paftalarını hazırlamak, Belediye Meclisi ’ne sunmak, bu 

konuya ilişkin meclis kararının gereğini yapmak,

• İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yürütülen 1/100.000, 1/25.000, 

1/5.000 ölçekli plan çalışmalarını takip etmek, gerekli raporları hazırlayıp göndererek, 

ilçenin gelişim vizyonuna katkıda bulunmak,

• 3194 sayılı kanuna uygun olarak işlemlerin tamamlanması sağlamak,

• İmar komisyonuna bilgi vermek ve kararları uygulamaya koymak,

• Belediye encümenine ve meclisine alınacak olan kararlar hakkında bilgilendirme 

yapmak,

• İmar durumu vermek,

• Kaçak yapılar veya proje aykırılıklarının tespiti ve yazışmalarını yapmak,

• Mahkeme yazışmalarını yapmak,

• Defterdarlık Milli Emlak Dairesi ile yazışmaları yapmak,

• Numarataj belgesi-krokisi düzenlemek,

• Adres tespiti ve yazılı adres bilgisini vermek,

• Elektrik ve su bağlanması ile ilgili yazıları düzenlemek,

• İskan harcı için vergi dairesiyle yazışmaları yapmak,

• Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce riskli yapı olarak kabul edilen alanların 

işlemlerini yürütmek,

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
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• Yapı ruhsatı düzenlemek (yeni, tadilat, yenileme, yeniden vb.)

• Yapı kullanma izin belgesi düzenlemek,

• Yıkım ruhsatı düzenlemek,

• Belediye arsa veya hisse satışı işlemlerini yürütmek,

• Kat irtifakı işlemlerini yapmak,

• Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yazışmaları yapmak,

• İZSU görüş yazılarını yazmak,

• Karayolları geçiş izni için Karayolları Genel Müdürlüğü ile yazışmaları yapmak,

• Temel üstü kontrollerini yapmak,

• Teknik uygulama sorumluluk dosyası kontrollerini yapmak,

• Hali hazır ve yol profili kontrollerini yapmak,

• Asansör iş ve işlemlerini yürütmek,

• Aylık meslek odalarına ve SGK’ya yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerini 

göndermek,

• Zemin ve temel etüdü kontrolünü yapmak,

• 775 sayılı yasaya göre Tapu Müdürlüğü’nde şerh kaldırma işlemlerini yürütmek,

• 775 sayılı yasaya göre İpotek Takibini yapmak ve tapu yazışmalarını yürütmek,

• Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 4706 sayılı yasaya göre taşınmaz satışı 

taleplerini yürütmek,

• Yapı denetim firmalarınca belediyeye sunulan evrakların takibi, kontrolü ve 

hakedişlerini yapmak.
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• Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl 

çalışma programı hazırlamak, Başkanlığın onayına sunmak,

• Müdürlükçe her yıl hazırlanan çalışma programının ışığı altında bütçe performans 

bütçe teklifini hazırlamak, tahsis ve harcamaların performans bütçe ve programı 

gerekçelerine uygun biçimde muhasebatını yapmak,

• Belediye sınırları içerisinde ve mücavir sahalarda imar planları gereğince yeni 

yollar açmak, bunun içinde gerekli proje keşif ön hazırlıklarını yapmak, onaylamak veya 

onaylatmak, bu amaçla kamulaştırmalar için gereken ön işlemleri yapmak,

• Yol kaplama çalışmaları için gerekli asfaltı sağlamak, ihtiyaca göre terkibini 

yapmak,

• Belediye sınırları içerisindeki ara yolların asfalt ve sanat yapılarının, tesislerin ilk 

yapıldıkları veya sonradan ıslah edildikleri standartta tutulmalarını ve güvenlikle 

kullanılmalarını sağlayacak şekilde bunların sürekli bakımı, onarımı ve diğer hususlar hakkında 

teknik esaslarla vasıf ve şartların değiştirilmesi ya da ilavesi için Başkanlığa teklifte bulunmak,

• Belediyeye ait hizmet binalarının yapımı ve onarımını bizzat yapmak veya 

yasaların tayin ettiği usullere uygun olarak yaptırmak,

• Müdürlük bünyesinde mevcut veya sonradan açılacak çeşitli üretim tesislerinin 

ve şantiyelerin verimli ve ekonomik olarak çalışmalarını düzenlemek, takip etmek,

• Müdürlüğe ait araçları ihtiyaca, hizmetin gereklerine göre sevk ve idare etmek,

Fen İşleri Müdürlüğü
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• Müdürlüğün sorumluluğundaki tüm makine ve araçların muhafazasını sağlamak,

• Başkanlıkça onaylanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gereken 

malzeme, gereç, yedek parça ve hasıl olan bütün ihtiyaçları temin etmek, zamanında ve 

istenilen yerde bulundurulmasını sağlayacak tedbirleri almak,

• Müdürlüğe bağlı işyerlerinde iş sağlığı iş güvenliği yönünden her türlü tedbirlerin 

alınmasını sağlamak,

• Şehir içinde faaliyet gösteren diğer alt ve üstyapı hizmeti veren kurum veya özel 

sektör çalışmaları sırasında koordinasyonu sağlamak ve hizmetlerin vatandaş mağdur 

olmayacak şekilde yapımını sağlamak, ilgili kuruluşlar ile protokoller yapmak,

• Harcamalara katılım payı tahakkukunun yapılması, kentsel ve mekansal 

düzenleme projeleri hazırlamak, hazırlatmak, projesine uygun olarak yapmak veya ihale 

yoluyla yaptırmak, 
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• Düzenlemesi yapılacak alanların cinsini belirlemek (kavşak, orta refüj, gezinti 

alanları, çocuk oyun alanları vb.),

• Sahaların tanzimi için gerekli etüt proje, detay planlarını ilgili müdürlüklerle 

birlikte koordineli bir şekilde çalışarak, arazi üzerinde tatbikini yapmak veya yaptırmak,

• Gerekli araştırma geliştirme ve projelendirme bürosu veya müşavir kuruluşlarıyla 

her türlü kentsel tasarım ve peyzaj uygulama projeleri hazırlamak ve uygulamak,

• Park, bahçe, koru, yeşil alanlarda düşünülen fiziki ve mimari yapılaşma için görüş 

bildirmek ve etüt etmek,

• Park ve bahçelerin ihtiyaçlarını karşılayacak sera, fidanlık vb. tesisleri yapmak,

• Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek amacıyla bayramlar, festivaller, sergiler, 

eğlence ve yarışmalar düzenlemek,

• Halkın park ve bahçeler konusunda çeşitli dilek, talep ve şikayetini inceleyerek 

gerekli araştırma ve çalışmaları yaptıktan sonra gerekli yanıtları ve aydınlatıcı bilgileri 

vermek,

• Park ve Bahçeler Müdürlüğü için gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken 

malzemeleri temin etmek,

• Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmaları ile ilgili olarak gerekli kuruluşlarla temasa 

geçip işbirliği yapmak,

• Düzenlenen park, bahçe ve dinlenme alanlarının su ve elektrik tesisatını 

hazırlamak veya hazırlatmak, İZSU,  TEDAŞ vb. idarelere başvurup yapılan tesisatların 

açtırılmasını sağlamak,

• Park ve yeşil alan düzenleme çalışmaları için gereken bitkisel toprak ve gübre 

temin etmek,

• Fidanlıklardan fidan temin etmek ve bunların dikimi ve bakımını yapmak,

• Çim ekim, biçim ve bakım işlerini yürütmek,

Park Bahçeler Müdürlüğü
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• Tüm yeşil alanların ve ağaçların sulanması için periyodik bir program hazırlayıp 

uygulamak,

• Budama zamanı ağaçların budanması, kuruyanların kesilmesi, devrilenlerin 

kaldırılması gibi bakım çalışmalarını yürütmek,

• Bitki hastalık ve zararlılarına karşı zirai mücadele etmek,

• Çevreyi tertiplemek, kafes tel veya panel çit ve değişik ebatta borular 

kullanarak bu alanları koruma altına almak,

• Parklara kurulacak oyun aletlerinin, bankların, piknik masalarının hazırlanması ve 

yerlerine naklini sağlamak, monte etmek, bozulanların tamir işini yapmak,

• Parklarda ve yeşil alanlarda hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla 

boyama, kaynak işleri, çim biçme, temizlik yapma, sulama vs. bakım ve onarım çalışmaları 

yapmak veya yaptırmak,

• Park ve bahçelerin korunmasına, malzemelerin bulundurulmasına yarayacak 

bekçi kulübeleri yapmak veya yaptırmak,

• Bölgemizde müdürlüğümüz çalışmaları ile ilgili faaliyetlerde bulunan 

müteahhitlerin çalışmalarını denetlemek,

• Halkın yeşil alan, orta refüj ve kavşaklarda yapmış oldukları tahribatları rapor 

halinde hazırlayıp tahribat yapanlardan masrafların temin edilmesi yönünde çalışma 

yapmak,

• Müdürlüğümüz ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, gereç ve makinelerin tespiti ile alım 

ve bakımını yapmak, mevcut araç ve makineleri çalışır halde bulundurmak,

• Yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlamak,

• Müdürlük personeli ile ilgili hizmetleri yürütmek, hizmet içi eğitim kursları açmak ve 

seminerler düzenlemek,

• Alım, hizmet ve yapım ihale dosyalarını hazırlamak ve ihalelerini yapmak,

• Konusu itibarı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün sorumluluk alanına girmeyen 

ancak uygulanması ile sorun yaratacağı anlaşılan hususların tespiti halinde telafisi için ilgili 

müdürlüğü bilgilendirmek,

• Belediye Meclisi ve Encümenine çalışmalar ile ilgili teklif hazırlamak ve makamın 

onayına sunmak.
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• 2886 sayılı kanunun 45. Maddesi olan “Açık İhale” 51. Maddesi olan “Pazarlık 

Usulü İhale” gerçekleştirerek kiralama işlemlerini yapmak,

• 2b arazilerinin satın alma işlemlerini gerçekleştirmek,

• Belediye taşınmazlarının satış işlemlerini yapmak,

• Ecrimisil işlemlerini gerçekleştirmek.

Hukuk Birimi

• Belediyenin hukuki konularda birimler, avukat, davalar ve mahkeme arasındaki 

gerekli koordinasyonunu sağlamak,

• Yazışmaları gerçekleştirmek.

İcra Birimi

• Belediyenin tahakkuk etmiş, ödenmemiş ve vadesi geçmiş alacaklarının takibini 

ve icra işlemlerini yapmak,

Emlak Birimi

• Belediye sınırları içindeki vatandaşlara ait taşınmazların beyan yolu ile kaydını 

almak ve dosyalamak,

• Vergileri tahakkuk ettirmek,

• Su abonesi olmayan taşınmazların ve işyerlerinin tahakkukunu gerçekleştirmek.

Tahsilat Birimi

• Banka dekont işlemleri,

• Tahsilat muhasebeleştirme işlemlerini gerçekleştirmek,

• Birimler arası yazışmaları yapmak,

• Tahakkukların tahsilatlarını gerçekleştirmek,

• İlan ve reklam vergisi tahakkuku ve tahsilatını yapmak,

• Yoklama tutmak (sahada yoklama tutmak),

• Pazaryeri tahsilatlarını gerçekleştirmek.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

VERGİ

Kira Birimi
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• İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının verilme aşamasında yapılan inceleme ve 

araştırmalarda; işyerinin insan sağlığına, çevre kirliliğine, yangın, patlama, genel güvenlik, işçi 

sağlığı, trafik ve karayolları, imar ve kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemeleri 

kontrol etmek,

• Çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi ve giderilmesini sağlayarak yaşanabilir ve 

sürdürülebilir bir kent oluşturmak,

• Çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, 

• Kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak, 

• Eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yaparak çevre bilincini arttırmak,

• İlçemiz sınırları içerisinde atık pilleri toplamak veya toplatmak,

• Çevre ile ilgili şikayetleri inceleyerek gerekli yasal işlemleri yapmak,

• “Çevre” konulu yurtiçi ve yurtdışı fuar, panel, seminer ve toplantılara katılım 

sağlamak,

• İlçemiz sınırları içerisinde mevcut işletmelerde “Çevre Dostu İşyeri ” oluşturmak 

amacıyla “Genel Atık Denetimleri ” yapmak,

• Kağıt, karton, plastik, metal, cam vb. ambalaj atıklarının geri dönüşüme katılmasını 

sağlamak,

• “Çevre” konulu fotoğraf, resim vb. yarışmaları düzenlemek.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
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• Sıhhi müessese, gayrisıhhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı vermek,

• Canlı Müzik İzin Belgesi vermek,                                                                                                                                                                         

• Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden; meyhane, bar, kahvehane, 

kıraathane, elektronik oyun merkezi ile açıkta alkollü içki satılan işyerlerinin; okul, yurt, mabet 

bina ve tesislerine ‘‘Mesafe Uygunluk Belgesi ’’ vermek,

• İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince 

işyerlerine çeşitli tarihlerde denetim gerçekleştirmek ve ruhsatsız olduğu tespit edilen 

işyerlerine gerekli yasal işlemleri yapmak,

• İşyerlerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığı gibi konularda denetimleri 

gerçekleştirmek, 

• Müdürlüğümüze havale edilen şikâyet dilekçelerini yerinde değerlendirmek ve 

gerekli yasal işlemler yapmak,

• İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği ’nin 7. Maddesi ’ne göre, 

işyerlerine verilen ruhsatların birer örnekleri aylık rutin olarak Sigorta İl Müdürlüğüne ve İlgili 

Ticaret Odasına göndermek,

• Müdürlüğümüze GSM (Gayrisıhhî müessese) ruhsatı başvurusunda bulunan 

işyerlerinin İZSU görüşlerini almak, olumlu gelmesi ve diğer evraklarında mevzuata uygun 

olarak süresi içerisinde getirilmesi sonucu başvuru sahibi adına ruhsat vermek, 

• Müdürlüğümüz tarafından verilen Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için 

düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının fotokopilerini İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe 

Jandarma Komutanlığına rutin olarak göndermek.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
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• Cadde, sokak ve kaldırımları süpürme marifetiyle temizlemek,

• Cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynerlerindeki çöpleri toplamak ve 

depolama alanına nakletmek,

• Çöp konteynerlerini cadde ve sokaklarda uygun yerlere yerleştirmek,

• Günlük mahalle aralarına veya sabit semt pazar yerlerine kurulan, ve pazar 

esnafından kaynaklanan çöpleri temizlemek, pazar yerlerini yıkayarak dezenfekte etmek,

• Yol süpürme araçlarının program dahilinde bulvar ve caddelere girmelerini 

sağlayarak temizliğe katkı sunmak,

• Çöpün biriktirilmesi ve toplanılmasında kullanılan çöp konteynerlerinin ihtiyaçtan 

dolayı yenilerini temin etmek, tekeri kırılan, bozulan konteynerlerin ve kapaklarının tamir ve 

bakımını yapmak, yıkamak ve dezenfekte etmek,

• Eğitim kurumları, ibadet yerleri ve sağlık hizmetleri sunulan yerlerin genel 

temizliğine katkı sunmak ve ilaçlama hizmetini yürütmek,

• Sahil kenarında ve plajlarda atıkları temizleyerek halkın kullanımına hazır hale 

getirmek,

• Mevcut çöp toplama sistemini geliştirmek ya da yeni sistemlerin bulunması 

hususunda çalışmalar yapmak, 

• Çeşitli broşür, resim, slogan ve reklam araçları ile kampanyalar düzenleyerek 

halkın çevreye olan duyarlılığını arttırmak ve temizliğe katılımı sağlamak,

• Çöp konteynerlerini özel donanımlı yıkama aracı ile yıkayarak dezenfekte etmek.

Temizlik İşleri Müdürlüğü
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• Belediye sınırları içinde ilçenin düzenini, ilçe halkının huzurunu ve sağlığını 

korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği 

belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

• Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak 

ve sonuçlarını izlemek,

• Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve 

encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri 

yapmak,

• 14.06.1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/07/2005 tarihli ve 2005/9207 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 

Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili 

mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak,

• 20.07.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya 

meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen işleri personeli gözetiminde 

yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak,

• Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak,

• Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak 

satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta 

tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak,

• Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç 

kişileri tespit etmek sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

Zabıta Müdürlüğü
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• Belediye tarafından kurslar açılmasını sağlamak,

• Belediye tarafından kurulan kültür merkezlerini idare etmek, buralarda yapılan 

faaliyetleri kontrol etmek,

• Festival ve şenlikler düzenlemek,

• Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini 

planlamak, uygulamak ve değerlendirmek,

• Belediye olarak hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve 

kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapmak,

• Belediye sınırları içerisindeki muhtaçlar, engelliler, şehit ve gazi ailelerini 

belirlemek ve bunlara yönelik projeler hazırlayıp uygulamak,

• Engelli vatandaşımız için engelsiz yaşam projeleri hazırlamak ve onların topluma 

entegrasyonuna yardımcı olmak,

• Yardıma muhtaç, kimsesiz, yaşlı vatandaşa ve engellilere yardım amacıyla 

barınma, eğitim, tedavi, rehabilitasyon merkezleri için projeler geliştirmek ve uygulamak,

• Muhtaç durumdaki kişilere ayni ve nakdi yardım yapmak ve başka kurum ve 

kuruluşlar tarafından yapılan yardımlara lojistik destek sağlamak,

• İlçe halkı için her türlü sosyal içerikli faaliyetleri gerçekleştirmek, faaliyetlerin 

sonuçlarını değerlendirmek,

• Spor turnuvaları ve organizasyonları düzenlemek,

• İlçede spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak,

• Belediye tarafından verilmesi planlanan spor etkinlikleri ve kurslar için ilçe 

sakinlerinin görüşlerini almak, başkanlık onayından sonra bunların yapılmasını koordine 

etmek,

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
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• Spor merkezlerinin bakımını yapmak ve korunmasını sağlamak,

• Öğrencilere ve amatör spor kulüplerine eğitim hizmeti ve malzeme desteği 

sağlamak,

• Düğün salonlarının bakımları ve kiralamalarını yapmak,

• Sosyal yardımlar gerçekleştirmek,

• Evde sağlık hizmeti vermek,

• Menderes Gençlik ve Eğitim Merkezi (MEGEM) çalışmalarını takip etmek,

• Kafe işletmesinin işlerini yürütmek,

• Bütçe iş ve işlemlerini yapmak,

• Halk dansları kursları açmak ve gösteriler düzenlemek,

• Başkanlık makamınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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• Belediyemizce yapılan hizmetlerin devamlı olarak halka duyurulmasını sağlamak,

• Belediye hizmet ve faaliyetlerinin fotoğraf ve kamera ile çekimini yapmak, arşiv 

oluşturmak

• Belediyemizin hizmetlerini anlatan yayınlar (dergi, broşür vb.) çıkarmak ve tanıtım 

filmleri yapmak,

• Belediyemiz ve belediye başkanımızla ilgili basın yayın organlarına servis edilen 

haberlerin görsel, yazılı ve internet medyasında yer almasını sağlamak,

• Belediyemiz ve belediye başkanımızla ilgili çıkan haberleri günlük olarak 

arşivlemek,

• Sosyal medyayı kullanarak vatandaş ile interaktif olarak iletişimi sağlamak.

Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü
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Satın Alma Birimi

• Mal ve Hizmetlere ilişkin alımları; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen esas ve usulleri kapsayan ilgili maddeleri ile 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun öngördüğü şekilde gerçekleştirmek,

• Belediyemize ait hizmet binaları ve Belediyemiz sınırları dahilindeki mahalle 

muhtarlıklarının elektrik, su, telefon ve internet ödemelerine ilişkin çalışmaları yürütmek,

• Belediyemizce alınan mal malzeme ve demirbaşlara ilişkin taşınır işlem kontrol 

kanunu ve mevzuatı gereğince yıl içerisinde taşınır işlem kayıtları ve demirbaş zimmet 

işlemlerini yapmak,

• Belediyemizce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22-d maddesi gereğince 

doğrudan temin usulü ile alınan mal ve hizmetlere ilişkin doğrudan temin iş ve işlem 

dosyalarını hazırlamak.

Makine İkmal Birimi

• Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan tüm hizmet araçları ve iş makinelerinin 

akaryakıtlarını karşılamak, ihtiyacı olan yedek parça ve malzemelerin gereken piyasa 

araştırması yapılarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi “Doğrudan Temin” 

yolu ile piyasadan temin etmek,

• Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan araç ve iş makinelerinin zorunlu trafik 

sigortası, vize, ruhsat devri, trafik tescil belgesinin yenilenmesi ve egzoz emisyon işlemlerini 

rutin olarak yapmak,

• Belediyemiz envanterinde kayıtlı tüm hizmet araçları ve iş makinelerinin bakım ve 

onarımlarını yapmak.

Araç Sevk Amirliği

• Menderes Belediyesi ilçe sınırları içerisinde yapılan resmi bayram, milli bayramlar 

ve törenlerde araç ihtiyaçlarını karşılamak,

Destek Hizmetleri Müdürlüğü
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• Menderes Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan ilköğretim, lise ve amatör 

spor kulüplerinin araç ihtiyaçlarını karşılamak,

• Menderes Belediyesine ait bütün taşıt ve iş makinalarına ait Taşıt Görev 

Defterlerini kontrol etmek, aylık Taşıt Kartları düzenlenerek gerekli takip ve kontrolleri 

sağlamak, Araç Giriş ve Çıkış defteri tutmak ve araçların sevk ve yönlendirmesini sağlamak.

İdari İşler Amirliği

• Resmi bayrak ve törenlerde bayrak süslemeleri ve ses sistem çalışmaları yapmak,

• Menderes Belediyesinin hizmet binalarının küçük onarım gerektiren işlerini teknik 

personel aracılığıyla yapmak,

• Menderes Belediyesinin hizmetlerinde aksama olmaması için birimlerin ısınma, 

aydınlatma, su haberleşme vb. sistemlerini çalışır ve kullanılır durumda tutmak,

• Menderes Belediyesi sınırları dahilinde cenaze ve düğün merasimlerinde 

kullanılmak üzere vatandaşın masa ve sandalye ihtiyaçlarını karşılamak.

İhale Birimi

• 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu 

kapsamındaki ve istisnai ihalelerin Mal ve Hizmetler ile Yapım İşlerine ilişkin ihale dosyalarının 

belediyemiz bünyesindeki bütün müdürlüklerce ön hazırlık işlemlerinden sonra 

müdürlüğümüzce Kamu İhale Kurumu’nun EKAP sayfasına girişi ve ilan aşamasından 

sözleşmelerin bağıtlanması aşamasına kadar ihale iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.
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• Sahipsiz sokak hayvanlarını üremelerinin kontrol altına alınması için kısırlaştırmak,

• Sahipsiz sokak hayvanlarının aşı ve tedavilerini yaparak hastalıklarının önüne 

geçmek,

• Sokak hayvanlarından insanlara bulaşabilen (zoonoz) hastalıkların kontrolünü 

sağlamak,

• Yaralı ve güçten düşmüş sokak hayvanlarının bakımını ve tedavilerini yapmak,

• SGK kapsamında olan çiftçi bağ-kuru emeklilik işlemleri için gerekli “hayvan 

mevcut raporlarını” hazırlamak,

• Gelen şikayetleri değerlendirerek 5199 Sayılı kanun çerçevesinde gerekli 

çalışmaları gerçekleştirmek.

Veteriner İşleri Müdürlüğü
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Belediyemiz 1952 yılında kurulmuştur. 
07.06.1988 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 
Cumaovası ilçe olmuş ve adı Menderes 
olarak değiştirilmiştir.
15.08.2000 yılında yeni bina çalışmalarına 
başlanılmış ve Şubat 2001 tarihinde de yeni 
bina hizmete açılmıştır. 

5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları 
İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun gereği 
31 Mart 2009 tarihinde İlk Kademe Belediyesi 
tüzel kişiliği kaldırılan; Özdere, Gümüldür, Tekeli, 
Oğlananası, Görece ve Değirmendere 
belediyeleri, belediyemize bağlanmıştır.

MENDERES BELEDİYESİ

C İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Kurum Tarihçesi 

Belediyemize ait araç listesi:

1) FİZİKSEL YAPI
A) ARAÇLAR

MENDERES BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNE GÖRE ARAÇ DAĞILIM LİSTESİ 

  DESTEK 
HİZMETLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

FEN İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

PARK 
BAHÇELER 

MÜDÜRLÜĞÜ 

TEMİZLİK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ZABITA 
MÜDÜRLÜĞÜ 

VETERİNERLİK TOPLAM 

 MİNİBÜS 10 1 1    12 

 OTOBÜS 5      5 

 BİNEK ARAÇ 9 5 2 1 4  21 

 MOTOSİKLET 7 1 2    10 

 VİDANJÖR 1      1 

 DAMPERLİ 
KAMYON 

 14 1 2   17 

 ÇİFT KABİN 
KAMYONET 

 6 2 1   9 

 TEK KABİN 
KAMYONET 

1  1 3   5 

PANELVAN 
KAMYONET 

1      1 

TRAKTÖR  3 2 3   8 

 İŞ MAKİNASI  13  1   14 

 SULAMA 
ARACI 
ARASÖZ 

  4 1   5 

 ÇÖP 
KAMYONU 

   4   4 

 ÖZEL AMAÇLI 
AMBULANS 

     1 1 

 DAMPERLİ 
DORSE 

 1     1 

ÇEKİCİ  1     1 

 TEKNE     1  1 

 TOPLAM 34 45 15 16 5 1 116 
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Belediyemize ait taşınmazların listesi:

B) TAŞINMAZLAR

ARAZİLER 

  TAM HİSSELİ TOPLAM 

  ADET TOPLAM M2 ADET TOPLAM M2 ADET  M2 

DEĞİRMENDERE 7 18.898,57 1 461,59 8 19.360,16 

GÖRECE 5 18.692,82 0 0,00 5 18.692,82 

GÜMÜLDÜR 14 125.727,71 1 2.259,00 15 127.986,71 

MERKEZ 22 120.412,23 0 0,00 22 120.412,23 

OĞLANANASI 3 3.099,42 1 81,00 4 3.180,42 

ÖZDERE 12 59.735,38 2 7.744,90 14 67.480,28 

TEKELİ 24 326.437,96 1 4.206.915,84 25 4.533.353,80 

KÖYLER 77 808.805,90 1 1.001,95 78 809.807,85 

TOPLAM 164 1.481.809,99 7 4.218.464,28 171 5.700.274,27 

 

ARAÇ ÇEŞİTLERİ ADET 
BİNEK ARAÇ 21 
OTOBÜS 5 
MİNİBÜS 12 
KAMYON 17 
KAMYONET 15 
ÇEKİCİ 1 
DORSE 1 
ÇÖP KAMYONU 4 
İŞ MAKİNASI 14 
MOTOSİKLET 10 
TRAKTÖR 8 
ARASÖZ 5 
VİDANJÖR 1 
TEKNE 1 
ÖZEL AMAÇLI AMBULANS 1 
  
GENEL TOPLAM 116 
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ARSALAR 

  TAM HİSSELİ TOPLAM 

  ADET TOPLAM M2 ADET TOPLAM M2 ADET  M2 

DEĞİRMENDERE 3 7.621,56 0 0,00 3 7.621,56 

GÖRECE 21 14.422,19 16 4.883,86 37 19.306,05 

GÜMÜLDÜR 58 32.854,70 18 4.440,71 76 37.295,41 

MERKEZ 38 20.538,36 38 5.588,51 76 26.126,87 

OĞLANANASI 5 3.637,03 119 4.624,68 124 8.261,71 

ÖZDERE 79 103.804,50 62 5.426,11 141 109.230,61 

TEKELİ 41 108.358,26 11 4.612,27 52 112.970,53 

KÖYLER 42 19.080,88 3 1.246,35 45 20.327,23 

TOPLAM 287 310.317,48 267 30.822,49 554 341.139,97 

 

İÇİNDE YAPI BARINDIRAN ARSALAR 

  TAM HİSSELİ TOPLAM 

  ADET TOPLAM M2 ADET TOPLAM M2 ADET  M2 

DEĞİRMENDERE 4 1.460,00 0 0,00 4 1.460,00 

GÖRECE 17 62.507,50 9 1.903,36 26 64.410,86 

GÜMÜLDÜR 29 30.405,02 8 867,00 37 31.272,02 

MERKEZ 124 21.644,71 9 381,40 133 22.026,11 

OĞLANANASI 2 3.065,00 1 55,26 3 3.120,26 

ÖZDERE 8 42.976,91 17 920,07 25 43.896,98 

TEKELİ 21 23.693,56 2 21.995,58 23 45.689,14 

KÖYLER 5 857,61 0 0,00 5 857,61 

TOPLAM 210 186.610,31 46 26.122,67 256 212.732,98 

 

DİĞER 

  TAM HİSSELİ TOPLAM 

  ADET TOPLAM M2 ADET TOPLAM M2 ADET  M2 

DEĞİRMENDERE 34 42.085,53 0 0,00 34 42.085,53 

GÖRECE 23 46.565,16 1 209,72 24 46.774,88 

GÜMÜLDÜR 9 9.353,13 0 0,00 9 9.353,13 

MERKEZ 42 78.586,55 4 71,43 46 78.657,98 

OĞLANANASI 11 34.541,71 0 0,00 11 34.541,71 

ÖZDERE 6 11.235,00 1 884,36 7 12.119,36 

TEKELİ 2 28,66 0 0,00 2 28,66 

KÖYLER 11 3.569,04 0 0,00 11 3.569,04 

TOPLAM 138 225.964,78 6 1.165,51 144 227.130,29 
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Toplam 14 adet 115.755,77 m2 Belediye Hizmet Binamız, 113 adet 9.254.40 m2 işyerimiz bulunmaktadır. 
Aşağıdaki Tablo Menderes Belediyesi’ne ait binaların kullanım amaçlarına göre sınıflandırılmasını göstermektedir.

TOPLAM 

  TAM HİSSELİ TOPLAM 

  ADET TOPLAM M2 ADET TOPLAM M2 ADET  M2 

DEĞİRMENDERE 48 70.065,66 1 461,59 49 70.527,25 

GÖRECE 66 142.187,67 26 6.996,94 92 149.184,61 

GÜMÜLDÜR 110 198.340,56 27 7.566,71 137 205.907,27 

MERKEZ 226 241.181,85 51 6.041,34 277 247.223,19 

OĞLANANASI 21 44.343,16 121 4.760,94 142 49.104,10 

ÖZDERE 105 217.751,79 82 14.975,44 187 232.727,23 

TEKELİ 88 458.518,44 14 4.233.523,69 102 4.692.042,13 

KÖYLER 135 832.313,43 4 2.248,30 139 834.561,73 

TOPLAM 799 2.204.702,56 326 4.276.574,95 1125 6.481.277,51 

 

KULLANIM AMACI BİNA M² 
KAPASİTE  

(KİŞİ –ARAÇ) 

Sosyal Tesis Nikah Sarayı ve Kongre Kültür Merkezi  450 

Kültür Merkezi Amfi Tiyatro  350 

Gümüldür Amfi Tiyatro  600 

Oğlananası Düğün Salonu 617  

Gümüldür Düğün Salonu 1.075  

Küner Çok Amaçlı Düğün Salonu 600  

Barbaros Düğün Salonu 1.905  

Menderes Belediyesi Toplum ve Kültür Merkezi 220  

Eğitim Merkezi Menderes Gençlik Eğitim Merkezi (MEGEM) 597  

Ticari Alan Menderes İş Merkezi 10.265  

Spor Tesisi Özdere Çok Amaçlı Spor Salonu 1.537  

Gümüldür Çok Amaçlı Spor Salonu 1.140  

Görece Çok Amaçlı Spor Salonu 1.353  

19 Mayıs Futbol Sahası 11.922  

Özdere Futbol Sahası 20.664  

Gümüldür Futbol Sahası 8.100  
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Belediye ve bağlı kuruluşlarıyla mahalli idare 
birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair 
yönetmeliğe göre C10 grubunda yer alan 
belediyemizin norm kadrosunda 21 müdürlük,  
3 adet memurların arasından ve 2 adet de 
meclis üyelerinin arasından olmak üzere 
toplam 5 başkan yardımcılığı kadrosu 
bulunmaktadır. 
Bu kapsamda hali hazırda ihdas edilen 
müdürlükler aşağıdaki şekilde yer almaktadır.

Belediye Hizmetleri Hizmet Binaları (Merkez) 3.468  

Hizmet Binaları (Gümüldür)   

Hizmet Binaları (Görece)   

Hizmet Binaları (Tekeli)   

Hizmet Binaları (Değirmendere)   

Hizmet Binaları (Oğlananası)   

Belediye Garajı Gümüldür 2.100  

Belediye Garajı Özdere 8.434  

Belediye Garajı Merkez 3.912  

Belediye Garajı SGK 2.078  

Belediye Garajı Görece 1.943  

Fen İşleri Şantiyesi 8.248  

Temizlik İşleri Şantiyesi 3.367  

Görece Belediye Deposu 52.104  

Kütüphane Kültür Merkezi Kütüphanesi 200  

Görece Kütüphane 200  

Otopark Alanı Menderes İş Merkezi Otopark  200 
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ORGANİZASYON ŞEMASI

BAŞKAN

BÜLENT SOYLU

BAŞKAN 
YARDIMCISI

BAŞKAN 
YARDIMCISI

ZABITA
MÜDÜRÜ

ÇEVRE KORUMA VE
KONTROL MÜDÜRÜ

RUHSAT VE DENETİM
 MÜDÜRÜ

KÜTÜPHANE
 MÜDÜRÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL
İŞLER MÜDÜRÜ

ETÜT PROJE
MÜDÜRÜ

Halil TAŞKIRANAyşegül DURAN TÜRKER

Kazım Evren POSACI

Nermin KAÇAR

Nazan ÇETİN

Esin SERYANOĞLU

PARK VE BAHÇELER
MÜDÜRÜ

İNSAN KAYNAKLARI
VE EĞİTİM MÜDÜRÜ

Adnan NAMLI

Ufuk ÇETİN

Ufuk ÇETİN

Hicran TAŞDELEN

ÖZEL KALEM
MÜDÜRÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRÜ

FEN İŞLERİ
MÜDÜRÜ

TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRÜ

DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRÜ

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ

İŞLETME VE 
İŞTİRAKLER MÜDÜRÜ

YAZI İŞLERİ
 MÜDÜRÜ

Hüseyin KUTLU

İbrahim YALÇA

Özgür TÜRKER

Süleyman KABA

Bilen BAŞARIR

Fatma ERDEMESİNLİ

Hatice Suna BİNA

Gökhan ÇANDIR
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ADALET VE KALKINMA PARTİSİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ BAĞIMSIZ 

Ayşegül DURAN TÜRKER Haldun ERTOK Abdullah YETİŞTİREN 

Halil TAŞKIRAN Ferhun BALOĞLU  

İrfan KESKİN Veli SARIOT  

Mehmet ÇAĞLAK Mustafa ÖZTÜRK  

Mehmet SİNAN Özlem BALIM  

Tamer DUMAN Mustafa KAYALAR  

Mahir ALPKURT Ahmet İŞLER  

Reyhan CANBAZ Hüsnü YAVUZKAN  

Ahmet SAYLIK Aşkın EKEN  

Mustafa KARACA Urkiye İNAL  

Mustafa GÜR Zeki TAŞYAKAN  

Levent MUTLU Bülent RÜZGAR  

 

ENCÜMEN ÜYELERİ MECLİS KATİPLERİ MECLİS BAŞKAN VEKİLLİĞİ BAŞKAN YARDIMCILARI 

Hüsnü YAVUZKAN 
Halil TAŞKIRAN 
Fatma ERDEMESİNLİ  
Gökhan ÇANDIR 

Özlem BALIM (Asil) 
Veli SARIOT (Asil) 
Urkiye İNAL (Yedek) 
Ferhun BALOĞLU (Yedek) 

1.Başkan Vekili 
Abdullah YETİŞTİREN 
2.Başkan Vekili 
Mustafa KAYALAR 

Ayşegül DURAN TÜRKER 
Halil TAŞKIRAN 

 

KIYI EGE BELEDİYELER 
BİRLİĞİ ÜYELER 

Bülent RÜZGAR (Asil) 
Veli SARIOT (Asil)  
Zeki TAŞYAKAN (Asil) 
Özlem BALIM (Yedek) 
Mustafa KAYALAR (Yedek) 
Hüsnü YAVUZKAN (Yedek) 

 

MENDERES BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ 
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your text here

Bunun yanı sıra veri kaybının önlenmesi 
amacıyla fiziki veri yedekleme sistemi ile bulut  
yedekleme sistemi kurulmuş ve Belediyemizin 
veri güvenliği sağlamlaştırılmıştır. 
Faks makineleri günümüz teknolojisinde yetersiz 
ve masraflı bir hale geldiğinden “Akıllı Faks” 
sistemine geçilerek akıllı telefonlardan ve 
mobil uygulamalardan faks çekilebilir hale 
getirilmiştir.
“Active Directory” nin getirdiği erişim, yetki ve 
kısıtlamaları sayesinde sistemin kullanıcı 
kaynaklı tehlikelerden korunmasını ve merkezi 
olarak yönetimini sağlayan sisteme geçiş 
sağlanmıştır. Bunun yanı sıra tüm kullanıcıların 
birim içerisinde ve belediye içerisinde veri 
paylaşımını sağlayan sistem de hayata 
geçirilmiştir.
Teknolojik alt yapı güçlendirilerek donanım 
sayısı arttırılmıştır. Teknolojik alt yapı 
donanımımız aşağıdaki gibidir; 

Teknolojiyi takip eden bir belediye olarak 
E-Belediye Sistemine geçiş sağlanmış verilen 
hizmetin kalitesi arttırılmıştır. Bunun yanı sıra 
Belediyemiz Müdürlüklerinde MIS (Yönetim 
Bilgi Sistemi) alt yapısı kullanılmakta ve yapılan 
resmi yazışmalar da sunucumuza kurulmuş olan 
EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) 
aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 
kurulan CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) altyapısı ve 
Harita Tabanlı İstek Şikayet Sistemi 
Belediyemizin birimleri tarafından kullanıldığı 
gibi vatandaşımıza da hizmet vermektedir 
Belediyemizin ihtiyaçlarına yönelik ve güncel 
teknolojiye uygun yeni sunucular tesis edilmiş 
ve kurulumu sağlanmıştır. Server üzerinde 
tutulan verilerin güvenliği için “Storage” ünitesi 
kurulmuş olup sisteme ait tüm datalar ve sanal 
sunucular söz konusu ünite üzerinde 
barındırılmaktadır.
Sistem güvenliği için de “Firewall” kurulmuştur. 

KOMİSYONLAR

SAĞLIK KOMİSYONU 
TARIM VE HAYVANCILIK 

KOMİSYONU 
HUKUK KOMİSYONU 

PLAN BÜTÇE 
KOMİSYONU 

Ahmet İŞLER 
Urkiye İNAL 
Ferhun BALOĞLU 
Mustafa GÜR 
Mahir ALPKURT 

Aşkın EKEN 
Ahmet İŞLER 
Urkiye İNAL 
Tamer DUMAN 
Ahmet SAYLIK 

Özlem BALIM 
Ferhun BALOĞLU 
Veli SARIOT 
Mehmet SİNAN 
Levent MUTLU 

Abdullah YETİŞTİREN 
Mustafa KAYALAR 
Aşkın EKEN 
Mustafa KARACA 
Ahmet SAYLIK 

 
İMAR VE ŞEHİRCİLİK 

KOMİSYONU 
MECLİS ARAŞTIRMA VE 

İNCELEME KOMİSYONU 
DENETİM KOMİSYONU 

KÜLTÜR VE TURİZM 
KOMİSYONU 

Ferhun BALOĞLU 
Mustafa ÖZTÜRK 
Zeki TAŞYAKAN 
Ayşegül DURAN TÜRKER 
Tamer DUMAN 

Mustafa ÖZTÜRK 
Özlem BALIM 
Zeki TAŞYAKAN 
Mehmet ÇAĞLAK 
Mahir ALPKURT 

Mustafa ÖZTÜRK 
Tamer DUMAN 
Ayşegül DURAN TÜRKER 
Zeki TAŞYAKAN 
Abdullah YETİŞTİREN 

Zeki TAŞYAKAN 
Haldun ERTOK 
Hüsnü YAVUZKAN 
Ayşegül DURAN TÜRKER 
Tamer DUMAN 

 
EĞİTİM SPOR VE GENÇLİK 

KOMİSYONU 
KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ 

KOMİSYONU 
Mustafa ÖZTÜRK 
Özlem BALIM 
Mustafa KAYALAR 
Mehmet ÇAĞLAK 
Mustafa KARACA 

Urkiye İNAL 
Özlem BALIM 
Ahmet İŞLER 
Levent MUTLU 
Reyhan CANBAZ 

 

3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
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4. İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemizde çalışan personel sayısının eğitim, kadro sınıfı ve çalışılan birime göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

 
MEMUR İŞÇİ 

SÖZLEŞMELİ 
PERSONEL 

TOPLAM 

YÜKSEK LİSANS 3 - - 3 
LİSANS 39 4 10 53 
ÖNLİSANS 14 - 1 15 
LİSE 12 18 3 33 
İLKÖĞRETİM 2 61 - 63 
     
TOPLAM 70 83 14 167 

 

TEKNOLOJİK ALT YAPI 
DONANIM ADET 

BİLGİSAYAR 144 

LAPTOP 10 

TARAYICI 12 

FOTOKOPİ MAKİNASI 16 

NOKTA VURUŞLU YAZICI 3 

YAZICI 54 

GÜÇ KAYNAKLARI 20 

IP TELEFON 78 

PROJEKSİYON 4 

SERVER 2 

TOPLAM 343 

EĞİTİM DURUMU 
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YIL 
MEMUR İŞÇİ 

SÖZLEŞMELİ 
PERSONEL 

TOPLAM 

0-5 15 - 14 29 
6-10 13 8 - 21 
11-20 13 64 - 77 
20+ 29 11 - 40 
     
TOPLAM 70 83 14 167 

 

TECRÜBE 

SINIFLAR KİŞİ SAYISI 
GİH ( GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI) 40 
  
TH (TEKNİK HİZMETLER) 28 
  
SH (SAĞLIK HİZMETLERİ) 1 
  
YH (YARDIMCI HİZMETLER) 1 
  
TOPLAM 70 

 

MEMUR KADRO SINIFI 

ÇALIŞTIĞI MÜDÜRLÜK MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ 
PERSONEL 

TAŞERON 
(ANA BİNA) 

TOPLAM 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK 9 3 1 6 19 
FEN İŞLERİ 8 27 2 1 38 
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL 4 - - 1 5 
TEMİZLİK İŞLERİ 2 7 - 1 10 
İŞLETME VE İŞTİRAKLER 8 8 - 5 21 
ZABITA 12 4 - - 16 
İNSAN KAYNAKLARI 2 2 1 - 5 
YAZI İŞLERİ 4 1 3 2 10 
PARK VE BAHÇELER 4 7 1 1 13 
ÖZEL KALEM 1 - - 1 2 
MALİ HİZMETLER 2 3 - 1 6 
KÜTÜPHANE 1 - - 4 5 
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 2 5 4 5 16 
VETERİNER 1 2 - 1 4 
ETÜT PROJE 3 - - 6 9 
DESTEK HİZMETLERİ 2 14 2 6  24 
DIŞ GÖREV 5 - - 2 7 
      
TOPLAM 70 83 14 43 210 

 

MÜDÜRLÜKLERİN PERSONEL DAĞILIMI 
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Menderes Belediyesi’nin faaliyet alanlarına göre sunduğu hizmetler;

5. SUNULAN HİZMETLER 

KENTSEL GELİŞİM

İmar planlama hizmetleri,

Yapı ruhsatı düzenleme,

Yol yapım ve aydınlatma çalışmaları,

Teknolojik alt yapının iyileştirilmesiyle ilgili koordineli çalışmalar, 

Cadde ve sokak iyileştirme çalışmaları, 

Sosyal alan, park ve spor alanları yapma,

Engelli kullanımı için hizmet ve sosyal alanları düzenleme,

Park ve bahçe bakım ve onarım çalışmaları,

Kamusal alanların yeşillendirilmesi ve ağaçlandırılması, 

Afet toplanma alanları düzenleme, 

Bakım ve onarımlar için elektrik ve sulama sistemleri kurma,

Tarihi bina envanteri, 

Tescilli yapıların röleve, restorasyon ve restitüsyon projelerini yürütme,

Çarpık yapılaşmayı önleme, 

Kentsel dönüşüm çalışmaları, 

Dönüşüm projelerine halkın katılımını sağlama, 

Sahil şeridimizin temizlik, aydınlatma ve yol çalışmaları, 

Açık ya da kapalı pazar yerleri,

İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle koordineli olarak toplu taşıma hizmetleri,

İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle koordineli olarak alt geçit, üst geçit ve köprüler yapma.
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ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI

Sokak, cadde, refüj ve tretuvar temizliği,

Okul bahçesi, mescit ve ibadethane temizliği,

Evsel atıkların toplanması, taşınması, 

Konteyner bakım, onarım, yenileme ve dezenfektasyonu,

Pazaryerleri ve gece pazarları temizliği,

Uygun yerlere çöp konteynerleri yerleştirme,

Atık pil toplama noktaları oluşturma ve düzenli aralıklarla toplama,

Çevre duyarlılığı kampanyaları yapma.

KENT VE TOPLUM DÜZENİ

Pazaryeri denetimi,

İşletmelerde periyodik belge kontrolü,

Kaldırım işgaline karşı önlem alma ve denetim,

Fiyat etiketi, ölçü ve tartı aleti periyodik kontrolü,

Çevre, ses ve görüntü kirliliğine engel olma,

Kurban satış ve kesim alanı belirleme ve denetleme,

Kayıt dışı ticaret ve seyyar satıcılığı önleme, 

Doğal afet ve yangınlara karşı halkı bilinçlendirme ve tatbikat yapma.
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Performans ölçümleriyle hizmet personeli verimlilik ve kalitesini arttırma,

Yönetici kadrosu eğitimleri, 

Personelin hizmet içi eğitimi ve iş güvenliği eğitimi,

Hizmet ihtiyaçları tedariği,

Yönetim ve kamuoyu anketleri yapma,

Teknik donanım ve yazılım ihtiyaçlarını giderme, 

Yıllık faaliyet raporu ve performans programı sunma.

GENEL YÖNETİM VE KURUMSAL YAPI

KENTSEL GELİŞİM

Ulusal ve uluslararası tanıtımlar, 

Film, afiş, broşür, el ilanı, fotoğraf, rehber, harita ve çeşitli dijital materyal üretimi, 

Çalışma ve etkinliklerin medya organlarıyla duyurulması, 

Sembol haline gelmiş tarımsal ve endüstriyel ürünlerin festivallerle tanıtımı,  

İlçemizin turizmde markalaşması için ulusal ve uluslararası fuarlara katılım,

Yabancı dillerde tanıtım materyalleri hazırlama,

Kütüphaneler için süreli yayınları ve yeni çıkan kitapları takip etme,

Kültür ve sanat yayınları yapma,

Her yaştan vatandaşa halk dansları kursları düzenleme,

Yaz ve kış spor okullarını yıl boyunca devam ettirme,

Spor kulüplerini destekleme,

67



2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU

Düğün salonlarını kiraya verme,

İhtiyaç sahiplerine kıyafet ve ayakkabı yardımı,

Sağlıklı yaşama özendiren spor kursları düzenleme,

65 yaş ve üstü vatandaşımızın ve engelli bireylerin ücretsiz yararlanabileceği evde sağlık hizmeti,

Ambulans ve cenaze nakil hizmeti,

Lise ve üniversite hazırlık kursu verme.

6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

• Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer 
düzenlemelere uygun olarak faaliyet 
göstermesini,
• Her türlü malî karar ve işlemlerde 
usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
• Karar oluşturmak ve izlemek için 
düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi 
edinilmesini,
• Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını 
önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, 
sağlamak olarak belirlenmiştir.

Üst Yöneticilerin, mali yönetim ve kontrol 
sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve 
kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların 
yerine getirilmesi harcama yetkilileri, mali 
hizmetler birimi ve iç denetçiler tarafından 
gerçekleştirilmektedir.

Menderes Belediyesi mali kontrol çalışmaları, 
muhasebe işlemlerinin kontrolü, gelir ve gider 
işlemlerinin hukuka uygunluğunun araştırılması, 
harcamalara ilişkin belgelerin doğruluk ve 
tutarlılığı, mali yönetimi, kaynakların etkin, verimli 
ve kaliteli kullanılıp kullanılmadığı konularını 
içerir. Mali kontrol çalışmaları, iç kontrol ve dış 
kontrol olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

İç kontrol idarenin amaçlarına, belirlenmiş 
politikalara ve mevzuata uygun olarak 
faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir 
şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların 
korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve 
tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim 
bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak 
üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından 
oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle 
iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller 
bütünüdür.

İç Kontrolün Amacı

5018 sayılı Kanunun 56. maddesinde iç 
kontrolün amaçları;

• Kamu gelir, gider, varlık ve 
yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir 
şekilde yönetilmesini,

a) MALİ KONTROL YAPI

b) İÇ KONTROL SİSTEMİ

İÇ
KONTROL
SİSTEMİ

KONTROL
ORTAMI

RİSK
DEĞER
LENDİRME

KONTROL
FAALİYET
LERİ

İZLEME BİLGİ VE
İLETİŞİM

Tüm Bilgi Alanları

Stratejik Yönetim
Süreç Yönetimi

İnsan Kaynakları
Performans Yönetimi

Etik Değerler
Bilgi ve İletişim

Bilgi Teknolojileri

SÜREKLİ
GELİŞİM

SİSTEM ANALİZİ                    RİSK YÖ
N

ETİM
İ                KO

NTROL STRATEJİLERİ              BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

İç Kontrol Standartları Nelerdir?
Kamu İç Kontrol Standartları 
5 ana bileşenden oluşur:
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Ülkemizde belediyeler üzerindeki mali denetim, 
belediyelerin gelir ve giderleriyle malları 
üzerinde TBMM adına denetim yapma yetkisi 
bulunan Sayıştay tarafından yapılmaktadır. 
Bundan başka belediyeler açısından İçişleri 
Bakanlığı'nın da belli yetkileri ve sorumlulukları 
bulunmaktadır. Dış denetim, genel kabul 
görmüş uluslararası denetim standartları 
dikkate alınarak;

• Kamu idaresi hesapları ve bunlara 
ilişkin belgeler esas alınarak, mali tabloların 
güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin mali 
denetimi ile kamu idarelerinin gelir, gider ve 
mallarına ilişkin mali işlemlerinin kanunlara, 
kurumsal amaç, hedef ve planlara uygun olup 
olmadığının tespiti,
• Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve 
verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının 
belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve 
performans bakımından değerlendirilmesi 
suretiyle gerçekleştirilir.

c) DIŞ KONTROL SİSTEMİ
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MENDERES BELEDİYESİ

AMAÇ VE HEDEFLER
Menderes Belediyesi’nin 2015 – 2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık Stratejik Planı’nda idaremizin amaç 
ve hedefleri belirlenmiş olup 16.10.2014 tarih ve 175 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmıştır. Kurumsal 
Yapı, Kentsel Gelişim, Çevre ve Halk Sağlığı, Kent ve Toplum Düzeni, Kültür ve Sosyal Hizmetler ve 
Genel Yönetim katmanları altında yer alan 14 temel amaç belirlenmiştir.

A) İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

A1 Belediye personelinin niteliğinin geliştirilmesi ve sorunlarının çözülmesi suretiyle 
vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesini yükseltmek.
A2 Belediyeye, halkın memnuniyetine odaklı, katılımcı, hızlı ve şeffaf kurumsal bir 
yönetim anlayışını kazandırmak. 

A3 Belediyenin sağlıklı ve planlı kalkınmasını yenilikçi ve teknolojik yöntemlerle 
sürdürülebilir kılmak, ilçenin gelişimini sağlayacak projelere kaynak üretmek.
A4 Başta çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın; kentsel tasarım 
uygulamalarıyla tarihi ve doğal dokuya uygun sağlıklı, kaliteli ve yeşil bir Menderes’te 
yaşamasını sağlamak.
A5 Menderes ilçesinin tarihi kültürel zenginliklerini koruyarak, yaratıcı projelerle 
kentsel tasarım ilkelerinin ön plana çıktığı dönüşümleri gerçekleştirmek, planlı ve 
sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.
A6 Daha kaliteli ve yaşanabilir bir Menderes oluşturmak. 

A7 Çeşitli projelerle ve planlı bir yaklaşımla temiz ve yaşanabilir Menderes'i 
oluşturarak, bunu verimli ve sürdürülebilir kılmak. 
A8 Çevrenin korunmasıyla ilgili gereken önlemler almak ve geri dönüşüm bilincine 
sahip bir toplum oluşturmak. 

A9 İlçenin fiziksel, sosyal ve ekonomik açıdan kanunların belirlemiş olduğu 
standartlara erişmesini sağlamak ve sürdürülebilir kılmak. 
A10 İlçemizdeki ruhsatlı işyeri sayısını arttırmak.

A11 Menderes Belediyesi'nin tanınırlığını sağlamak ve yapılan faaliyetlerin 
görünürlüğünü artırmak, ilçenin ve belediyenin imajını güçlendirmek. 
A12 Menderes ilçesinin sosyo-kültürel gelişimini sağlamak ve yardıma ihtiyacı olan 
grupların ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle ilçe çapında birlik ve beraberliği sağlamak.

A13 Belediyenin, hizmetlerini zamanında, kaliteli ve verimli olarak sunabilmesini 
sağlamak. 
A14 Belediye kaynaklarının ekonomik, etkin, verimli kullanılması ve değerlendirilmesiyle, 
sağlam, güçlü ve istikrarlı bir mali yapı oluşturmak suretiyle hizmet üretiminde hareket imkanı 
kazanmak.
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B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Menderes Belediyesi’nin faaliyet ve 
projele¬rine yön veren temel politikalar ve 
öncelikler; Stratejik Plan’la belirlenen vizyon, 
misyon ve değerler yönetimi kriterlerine uygun 
olarak belirlenmiştir.  
Menderesli olmayı bir ayrıcalık haline getirmek 
ve halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek 
amacıyla benimsediğimiz katılımcı ve 
mükemmeliyetçi üst yönetim anlayışı, teknolojiyi 
takip eden, yenilikçi ve çözüm odaklı 
politikalar hazırlayarak Menderes’in temel alt 
yapı sorunlarından arındırılması öncelikli süreç 
olarak belirlenmiştir.  
Teknolojik, kültürel, turistik ve tarımsal alandaki 
üstünlüklerimizin doğru vurgulandığı 
markalaşma süreci, üst yapıda daha sağlıklı ve 
yaşanabilir bir kent planı üzerinde 
konumlanacaktır. Rekabetçi yanı güçlü, yüzü 
gelişime dönük, sürdürülebilir kalkınmayı 
sağlamış, doğal ve kültürel değerleriyle 
bütünleşmiş, bilgiyi ve kaynakları verimli şekilde 
kullanan, modern ve planlı bir kent yapma 
yolunda örnek belediye olma hedefimiz; tüm 
paydaşlarımızla birlikte ve değerler yönetimi 
kriterlerimize uygun olarak planlanmıştır. 

Adalet, 
Güven, 
Saydamlık, 
Tarafsızlık, 
Verimlilik, 
Katılım, 
Liderlik, 
Ulaşılabilirlik, 
Kentsel Yenileşme, 
Kalite, 
Sosyal Belediyecilik, 
Sorun Çözme, 
Güler Yüzlülük ve İçtenlik, 
Takım Ruhu ve İşbirliğiyle Çalışma ve Değişime 
Açıklık,
 
olarak belirlenen değerler yönetimi kriterlerimiz 
temel politikalarımızın ve önceliklerimizin 
rehberi niteliğindedir. 
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alınan mal ve hizmet vergileri, harçlar ve 
başka yerde sınıflandırılmayan vergiler yer 
almaktadır.
ii) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 
Menderes Belediyesi tarafından tahsil 
edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirleri; mal 
ve hizmet satış gelirleri, KİT ve kamu 
bankaları gelirleri, kurumlar hasılatı, kira 
gelirleri ve diğer teşebbüs ve mülkiyet 
gelirleri yer almaktadır.
iii) Alınan Bağış ve Yardımlar: Merkezi 
yönetim bütçesine dahil idarelerden 
alınan bağış ve yardımlar, diğer alınan 
bağış ve yardımlar, diğer idarelerden alınan 
bağış ve yardımlar, kurumlardan ve kişilerden 
alınan yardım ve bağışlar ve proje yardımları 
yer almaktadır. 
iv) Diğer Gelirler: Menderes Belediyesi 
tarafından tahsil edilen diğer gelirler; faiz 
gelirleri, kişi ve kurumlardan alınan paylar, para 
cezaları ve diğer çeşitli gelirler yer almaktadır. 
v) Sermaye Gelirleri: Menderes Belediyesi 
tarafından alınan sermaye gelirleri; taşınmaz 
satış gelirleri,   taşınır satış gelirleri, stok satış 
gelirleri ve diğer taşınır satış gelirleri yer 
almaktadır.
vi) Ret ve İadeler: Bütçe geliri olarak nakden 
veya mahsuben yapılan tahsilattan fazla ve 
yersiz alındığı tespit edilen meblağların 
ilgililerine geri ödenmesi işlemleri yer 
almaktadır.
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2015 Yılı 
Gelir Bütçesi ve 
Gerçekleştirmesi 

Tablosu 

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

İmar, ulaşım, çevre, afet, kent ve toplum 
düzeni, sosyal destek, sağlık ve kültür 
hizmetleri kapsamında halkın ihtiyaçlarını 
karşılamak, Menderes'i daha yaşanır ve 
daha modern bir ilçe haline getirebilmek 
için güçlü bir mali yapı gerekmektedir. Mali 
yapı, gelirler ve giderler olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır.
2015 mali yılı sonunda Menderes 
Belediyesi Gelir ve Gider Bütçesi 
69.931.239,58 TL olarak öngörülmüştür. 
Gerçekleşen gelir 54.769.350,76 TL ve 
gerçekleşen gider 65.092.831,68 TL’dir. 
Ekonomik sınıflandırmaya göre gelir 
bütçemiz; Vergi Gelirleri, Teşebbüs ve 
Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve 
Yardımlar, Diğer Gelirler, Sermaye Gelirleri 
ve Alacaklardan Tahsilatlar olmak üzere 6 
ana gelir kaleminden oluşmaktadır.  Bu 
kalemlerin açıklaması aşağıda belirtilmiştir.

A) Gelirler
i) Vergi Gelirleri: Menderes Belediyesi 
tarafından tahsil edilen vergi gelirleri; 
mülkiyet üzerinden alınan vergiler, dahilde 

GELİRİN TÜRÜ BÜTÇE GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME                
ORANI 

(%) 
TUTARI 

(TL) 
TOPLAM 
İÇİNDEKİ                               
PAYI (%) 

TUTARI 
(TL) 

TOPLAM 
İÇİNDEKİ                               
PAYI (%) 

VERGİ 
GELİRLERİ 

22.425.000,00TL %32,06 14.522.849,17TL %26,52 %64,70 

TEŞEBBÜS VE 
MÜLKİYET 
GELİRLERİ 

5.595.000,00TL %8,00 2.531.774,85TL %4,62 %45,20 

ALINAN BAĞIŞ 
VE YARDIMLAR 

1.788.239,58TL %2,55 2.725.616,50TL %4,97 %152,20 

DİĞER GELİRLER 29.738.000,00TL %42,52 28.088.971,59TL %51,27 %94,40 

SERMAYE 
GELİRLERİ 

10.500.000,00TL %15,00 7.320.334,36TL %13,36 %69,60 

RET VE İADELER 
(-) 

115.000,00TL %-0,13 420.195,71TL %-0,74 %366,00 

TOPLAM 69.931.239,58TL %100 54.769.350,76TL %100 %78,30 
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B) Giderler
Ekonomik sınıflandırmaya göre gider bütçemiz; 
Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna 
Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alımı 
Giderleri, Cari Transferler, Sermaye Giderleri, 
Sermaye Transferleri ve Yedek Ödenekler 
olmak üzere 7 ana gider kaleminden 
oluşmaktadır.  Bu kalemlerin açıklaması 
aşağıda belirtilmiştir.
i) Personel Giderleri: Personelin maaş 
ödemeleri, maaş zamları, işten ayrılma 
durumlarında tazminatlar, emeklilik ikramiyeleri, 
ödüller, sosyal haklar ve diğer ödenekler yer 
almaktadır.
ii) Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi 
Giderleri: Kurumun sosyal güvenlik kurumuna 
ödediği sigorta primleri yer almaktadır. 
iii) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri: Üretime 
yönelik mal ve hizmet alımları, tüketime yönelik 
mal ve hizmet alımları, yolluklar, görev giderleri, 
hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri, 
menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve 
onarım giderleri, gayrimenkul mal bakım ve 
onarım giderleri, tedavi ve cenaze giderleri 
yer almaktadır. 
iv) Cari Transferler: Görev zararları, kar amacı 
gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler, hane 
halkına yapılan transferler ve gelirlerden 
ayrılan paylar yer almaktadır. 
v) Sermaye Giderleri: Mamul mal alımları, 
menkul sermaye üretim giderleri, gayri maddi 
hak alımları, gayrimenkul sermaye üretim 
giderleri, menkul malların büyük onarım giderleri 
ve gayrimenkul büyük onarım giderleri yer 
almaktadır.

2015 için toplam gelir bütçesi 
69.931.239,58 TL olarak tahmin edilmiş olup, 
%78,30’ luk bir gerçekleşme ile 54.769.350,76 
TL düzeyine ulaşmıştır. 

Vergi Gelirleri; ilan ve reklam vergisi, eğlence 
vergisi, yangın sigorta vergisi ve harçlardan 
oluşmaktadır. 2015 yılı bütçesinde vergi 
gelirleri için toplam 22.425.000,00 TL 
tahminde bulunulmuş olmakla birlikte, yılsonu 
itibariyle vergi gelirleri tahsilatı 14.522.849,17 
TL’ye ulaşmış olup, %64,70 düzeyinde 
gerçekleşme sağlanmıştır. 
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; mal satış 
gelirleri, hizmet gelirleri, kurum karları ve kira 
gelirlerinden oluşmaktadır. 2015 yılı 
bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 
5.595.000,00 TL tahminde bulunulmuş 
olmakla birlikte, yılsonu itibariyle bu gelir 
kaleminin tahsilatı 2.531.774,85 TL’ye ulaşmış 
olup, %45,20 düzeyinde gerçekleşme 
sağlanmıştır.

Alınan Bağış ve Yardımlar; hazine yardımları, 
muhtelif kurum ve kişilerden alınan bağış ve 
yardımlardan oluşmakta olup, bu gelir kalemi 
için 1.788.239,58 TL bütçe tahmin edilmiş, yıl 
sonu itibariyle 2.725.616,50 TL gelir elde 
edilerek, %152,20 oranında gerçekleşme 
sağlanmıştır. 

Toplam gelirler içindeki en önemli payı 
(%51,27) genel bütçe vergi gelirlerinden 
alınan paylar, kurumlardan alınan paylar, 
faizler ve ceza gelirlerinden oluşan Diğer 
Gelirler kalemi oluşturmaktadır. 2015 yılı 
bütçesinde 29.738.000,00 TL olarak tahmin 
edilen Diğer Gelirler kaleminden, yıl sonunda 
28.088.971,59 TL gelir elde edilerek bütçe 
%94,40 oranında gerçekleşmiştir. 
Sermaye Gelirleri; taşınır ve taşınmaz mal satış 
gelirlerinden oluşur. Bu gelir türü için 2015 yılı 
bütçesinde 10.500.000,00 TL tahminde 
bulunulmuş olup 7.320.334,36 TL gelir elde 
edilerek, %69,60 düzeyinde gerçekleşme 
sağlanmıştır. 

MENDERES BELEDİYESİ
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2015 Yılı Gider Bütçesi ve Gerçekleştirmesi Tablosu 

2015 yılı gider bütçesi 69.931.239,58 TL 
olarak tahmin edilmiş olup %92,96’lık bir oranla 
65.092.831,68 TL'si gerçekleşmiştir. Gider 
bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında 
analizleri aşağıdaki gibidir;
Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik 
Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kalemleri için 
toplam 17.261.930,09 TL bütçe ayrılmış olup 
bu iki kalemin bütçesi 17.044.342,58 TL 
olarak gerçekleşmiştir. Bu gider kalemlerinin 
toplam gider bütçe gerçekleşmesi içindeki 
payı ise %98,55’dır. 
Mal ve Hizmet Alımları Gider Kalemi; evde 
bakım hizmetleri, sosyal hizmetler, bina bakım 
onarımları, imar ve şehircilik faaliyetleri, park, 
bahçe ve yeşil alan hizmetleri, katı atıkların 
toplanması taşınması ve geri kazanımı, çevre 
koruma hizmetleri, eğitim kursları, şenlikler, halka 

yönelik konserler, kütüphane hizmetleri, kültür 
merkezleri, yolların, meydanların, geçitlerin 
temizliği, kıyı ve sahillerin temizlik ve 
düzenlenmesi, kentsel dönüşüm projeleri gibi 
giderleri kapsamaktadır. Mal ve Hizmet Alımları 
Gider Kalemi için 2015 yılında 
37.578.346,25 TL bütçe ayrılmış olup, 
35.376.772,64 TL’lik bir gerçekleşme 
sağlanmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin 
toplam bütçe gerçekleşmesi içerisindeki payı 
ise %94,10’dir. 
Cari Transfer kalemi sosyal sorumluluğun 
gereği olarak; dar gelirli vatandaşa yapılan 
ayni ve nakdi yardım giderlerinden, muhtaç 
asker aile yardımları, spor kulüplerine yardımlar 
ve emekli ikramiyelerinden oluşmaktadır. Cari 
transfer gider kalemi için 2015 yılında 
581.000,00 TL bütçe ayrılmış olup, 
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GİDERİN TÜRÜ BÜTÇE GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME                
ORANI 

(%) GEÇEN 
YILDAN 
VERİLEN 
ÖDENEK 

(TL) 

TUTARI 
(TL) 

TOPLAM 
İÇİNDEKİ                               
PAYI (%) 

TUTARI 
(TL) 

TOPLAM 
İÇİNDEKİ                               
PAYI (%) 

PERSONEL 
GİDERLERİ 

- 14.939.649,66TL %21,36 14.761.575,40TL %22,67 %98,80 

SGK DEVLET 
PRİMİ 
GİDERLERİ 

- 2.322.280,43TL %3,33 2.282.767,18TL %3,50 %98,30 

MAL VE 
HİZMET 
ALIMLARI 

- 37.578.346,25TL %53,70 35.376.772,64TL %54,35 %94,10 

CARİ 
TRANSFERLER 

92.250,00TL 581.000,00TL %0,83 467.461,20TL %0,72 %69,40 

SERMAYE 
GİDERLERİ 

- 14.177.758,29TL %20,26 12.114.100,31TL %18,61 %85,50 

SERMAYE 
TRANSFERLERİ 

- 90.154,95TL %0,13 90.154,95TL %0,15 %100 

YEDEK 
ÖDENEKLER 

- 242.050,00TL %0,39 - - - 

TOPLAM 92.250,00TL 69.931.239,58TL %100 65.092.831,68TL %100 %92,96 
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467.461,20 TL’lik bir gerçekleşme sağlanmıştır. 
Bu gider kaleminin toplam bütçe 
gerçekleşmesi içindeki payı %69,40’dır. 
Sermaye Giderleri hususunda; 2015 yılında 
yol yapım, bakım ve onarımları, sahil 
düzenleme, aydınlatma sistemleri, çevre 
düzenlemesi, yeşil alanların bakım ve 
onarımları, spor kompleksi yapım ve bakım 
onarımları, kültür ve kongre merkezleri yapımları 
gibi yatırım giderlerimizin bulunduğu Sermaye 
Giderleri için 2015 yılı içerisinde 
14.177.758,29 TL bütçe ayrılmış olup, bu 
bütçe 12.114.100,31TL olarak gerçekleşmiştir. 
Toplam bütçe gerçekleşmesi içindeki payı 
%85,50 olmuştur.  
Sermaye transferleri için 2015 yılında 
90.154,95 TL ayrılmış olup, ayrılan bu 
bütçenin tamamı gerçekleşmiştir. Bu gider 
kaleminin toplam bütçe gerçekleşmesi içindeki 
payı % 100 düzeyindedir.
Yedek Ödenekler kalemi için 2015 yılında 
242.050,00 TL bütçe ayrılmış olup bu 
kalemden bütçe kullanımı gerçekleştirilmemiştir.

2015 YILI KURUMSAL SINIFLANDIRMA 

BİRİM ADI 

GEÇEN 
YILDAN 
VERİLEN 
ÖDENEK 

BÜTÇE 
(TL) 

GERÇEKLEŞME 
(TL) 

ÖZEL KALEM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 2.149.100,00 
TL 

1.919.140,11 
TL 

MALİ 
HİZMETLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 925.904,95 
TL 

668.879,38 
TL 

YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 104.500,00 
TL 

103.483,87 
TL 

TEFTİŞ 
KURULU 

 - - 

TEMİZLİK 
İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 10.195.000,00 
TL 

9.962.512,27 
TL 

FEN İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 16.405.208,29 
TL 

14.227.153,80 
TL 

KÜLTÜR VE 
SOSYAL 
İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

92.500,00 
TL 

3.739.250,00 
TL 

3.396.639,50 
TL 

İNSAN 
KAYNAKLARI 
VE EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 17.272.230,09 
TL 

16.971.589,31 
TL 

PARK VE 
BAHÇELER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 5.655.000,00 
TL 

5.351.864,88 
TL 

VETERİNER 
İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 51.050,00 
TL 

49.291,63 
TL 

ZABITA 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 47.000,00 
TL 

45.646,21 
TL 

BASIN 
YAYIN VE 
HALKLA 
İLİŞKİLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 285.150,00 
TL 

247.528,92 
TL 

İMAR VE 
ŞEHİRCİLİK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 830.000,00 
TL 

620.168,75 
TL 

İŞLETME VE 
İŞTİRAKLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 625.200,00 
TL 

617.085,60 
TL 

ÇEVRE 
KORUMA VE 
KONTROL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 - - 

DESTEK 
HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 10.386.750,00 
TL 

9.729.372,15 
TL 

ETÜT PROJE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 1.259.896,25 
TL 

1.182.475,30 
TL 

RUHSAT VE 
DENETİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 - - 

KÜTÜPHANE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 - - 

TOPLAM  69.931.239,58TL 65.092.831,68TL 
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ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ



Halkımız 
ile iç içe 
yaşayan 

Başkanımız, 
düğün-sünnet

nikah gibi 
davetlere 

katılarak, her 
anlarında 
halkımızın 
yanında 

olmaktadır. 

Özel Kalem Müdürlüğü 1 müdür ve 1 büro 
personeliyle hizmet vermektedir.

Özel Kalem Müdürlüğü, 
• Belediye Başkanımıza intikal eden 
sözlü ya da yazılı talepleri, randevuları, günlük 
olarak takip etmekte, 
• Başkanın tüm iletişim ve 
haberleşmesini sağlamakta, 
• Başkanın özel ve resmi yazışmalarını, 
müdürlüğün tüm yazışmalarını takip etmekte ve 
sonuçlandırmakta,
• Başkana gelen mektup ve dilekçeleri 
değerlendirip ilgili birimlere sevk etmekte, 
• Başkanın görmesi gereken mektup ve 
dilekçeleri üst yazıyla özetleyerek başkanın 
onayına sunmakta,
• Başkanlık makamının temsil, ağırlama 
ve protokol işleriyle ilgili çalışmaları 
sürdürmektedir.
Başkanlığımıza gelen vatandaşın Belediye 
Başkanımızla görüşmeleri sağlanarak dilek, 
görüş ve talepleri alınmıştır. Randevu 
taleplerine ilişkin bilgiler 2015 yılı itibarıyla ele 
alınmış ve aşağıya çıkarılmıştır.

Başlatılan CV Bank uygulaması ile istihdama 
yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. 
Uygulama ile amaçlanan işsizliğe neşter 
vurmaktır. Uygulama kapsamında 
belediyemize iş başvurusunda bulunan 
vatandaşımızın özgeçmişleri CV Bank’a 
işlenmekte ve firmalara yönlendirilmektedir. İzmir 
genelindeki firmalar ile belediyemiz arasındaki 
görüşmelerin ardından CV Bank’tan işin 
uygunluğuna yönelik adaylar belirlenip, şirket 
yetkilileri ile bir araya getirilmektedir. 
Uygulama kapsamında 2015 yılında 2472 kişi 
CV Bank’a başvuruda bulunmuş, Belediyemiz 
tarafından iş görüşmelerine çağırılan 
vatandaşımız arasından 756 kişiye iş imkanı 
sağlanmıştır.

CV Bankası Başvurularının Eğitim Sınıflandırması

Başkanımız, randevu talep eden her vatandaş 
ile görüşmekte ve talep edilen tüm konular ile 
detaylı ilgilenmektedir.

MENDERES BELEDİYESİ

İLKOKUL MEZUNU SAYISI 793 
LİSE MEZUNU SAYISI 646 
YÜKSEKOKUL MEZUNU SAYISI 192 
ÜNİVERSİTE MEZUNU SAYISI 777 
MEZUNİYET DURUMU 
BİLİNMEYENLERİN SAYISI 

64 

  
TOPLAM CV SAYISI 2472 
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FAALİYET KİŞİ SAYISI 

BAŞKANDAN RANDEVU TALEP EDEN 2558 

RANDEVU VERİLENLERDEN BAŞKANLA 

GÖRÜŞEN 

2558 

BAŞKANLA RANDEVUSUZ GELİP 

GÖRÜŞEN 

1827 

TOPLAM MESAJ ATILAN KİŞİ SAYISI 25.000 

TOPLAM ATILAN MESAJ SAYISI 3.400.000 

BAŞKANIMIZIN GELEN DAVETLERE 

GÖRE KATILDIĞI DÜĞÜN, SÜNNET VE 

NİKAH SAYISI 

216 

DİĞER KURUM, KURULUŞLAR VE 

FİRMALARDAN BAŞKANIMIZA GELEN 

DAVET SAYISI 

165 
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YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ



Menderes Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü 1 
müdür, 4 memur, 2 sözleşmeli personel ve 2 
büro personeliyle birlikte aşağıda anılan 
görevleri yerine getirmektedir;

• Belediye Meclisi Hizmetleri
• Belediye Encümeni Hizmetleri
• Gelen evrak kayıt ve giden evrak 
dağıtım hizmetleri
• Evlendirme Hizmetleri

Meclis Başkanlık makamından gönderilen 
önergeler için müdürlüğümüz tarafından 
gündem oluşturularak her ay düzenli olarak 
belediye meclisine sunulmuştur. Belediye 
Meclisimizce görüşülen konular karara 
bağlandıktan sonra Menderes 
Kaymakamlığı’na ve İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’na onaya gönderilmiş olup kararlar 
kesinleştikten sonra ilgili müdürlük ve makamlar 
ile kamuoyuna duyurulmuştur. 2015 yılı 
içerisinde toplam 29 meclis toplantısı 
yapılmıştır.

Başkanlık makamından encümene havale 
edilen konulara ilişkin, müdürlüğümüzce 
encümen gündemi oluşturulmuş ve 
encümende görüşülen konular karara 
bağlanarak, söz konusu kararlar ilgili 
müdürlüklere tebliğ edilmiştir. 2015 yılı 
içerisinde 52 encümen toplantısı yapılarak 
1265 encümen kararı alınmıştır.
Belediyemize gelen resmi ve özel evraklar 
konularına göre incelenip kayıt altına alınmış, 
işlem görmek üzere ilgili müdürlüklere 
gönderilmiştir.
Belediye dışına gönderilmesi gereken evraklar 
posta ve kurye vasıtasıyla zamanında ilgililere 
ulaştırılmıştır.  
Yıl içerisinde yeni çıkan, değişikliğe uğrayan 
mevzuatlar takip edilerek ilgili birimlere 
bildirilmiştir. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 2015 yılı 
içerisinde gelen ve giden resmi evrak sayıları, 
dilekçe ve müracaatlarla diğer hususlara ilişkin 
yapılan faaliyetler aşağıya çıkarılmıştır.

MENDERES BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü

Yerel demokrasi 
açısından son 
derece önemli 
bir işleve sahip 
olan Belediye 
Meclisi; kentin 

sorunlarının 
çözülmesi ve 

daha 
yaşanabilir hale 

gelmesi 
hedefiyle 2015 

yılında 29 kez 
toplanmış ve 

276 adet karar 
almıştır.
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KONU İŞLEM SAYISI 

2011 2012 2013 2014 2015 

Gelen-Giden Resmi Evrak 
Sayısı 

12236 15045 14617 15447 32804 

Gelen-Giden Dilekçe Sayısı 19838 13530 14897 17329 28479 

Yapılan Meclis Toplantı 
Sayısı 

25 24 25 25 29 

Meclis Karar Sayısı 140 154 179 207 276 

Encümen Karar Sayısı 1098 960 1139 832 1265 

Kıyılan Nikâh Sayısı 483 473 488 567 616 

GENEL TOPLAM 33820 30186 31345 34407 63469 
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2014 yılında 
832 konuyu 
karara 
bağlayan 
Belediye
Encümeni, 2015 
yılında 1265 
konuyu karara 
bağlayarak 
performansını 
%52 artırmıştır.

2015 Yılı İçerisinde Nikâh ve Evlendirme 
İşlemleri Tablosu

2015 Yılında Gelen Nikâh 
Müracaatlarının Aylara Göre Dağılımı 
Tablosu

Vatandaşımızdan ve kurumlardan Belediyemize gelen tüm yazıların 
ilgili birimlere havalesi dijital ortamda EBYS (Elektronik Belge 
Yönetim Sistemi) ile yapılmaktadır.

2015 EVLENME 
AKDİ 

YAPILAN 

EVLENME 
İZNİ 

VERİLEN 
OCAK 28 3 

ŞUBAT 31 3 

MART 36 2 

NİSAN 37 7 

MAYIS 90 1 

HAZİRAN 41 5 

TEMMUZ 52 2 

AĞUSTOS 93 1 

EYLÜL 74 2 

EKİM 63 3 

KASIM 37 1 

ARALIK 34 2 

TOPLAM 616 32 

NİKÂH/DÜĞÜN   SAYISI 

2011 2012 2013 2014 2015 

Kıyılan Nikâh Sayısı 483 473 488 567 616 

Verilen Evlenme İzni Sayısı 43 41 34 26 32 

Alınan Aile Cüzdanı Sayısı 483 473 488 567 616 

Yabancı Uyruklu Vatandaş Kıyılan 
Nikâh Sayısı 

18 21 24 34 36 

GENEL TOPLAM 1027 1008 1034 1194 1300 
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MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ



MENDERES BELEDİYESİ Mali Hizmetler Müdürlüğü

Menderes Belediyesi Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 1 müdür, 1 memur, 3 işçi ve 1 büro 
personeliyle hizmet vermektedir.
Mali yönetim sistemindeki reform çalışmaları 
sonucunda 5018 sayılı yasa 24.12.2003 
tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu 
yasa ile amaçlanan hedef genel yönetim 
kapsamındaki kamu idarelerinin, hesap ve 
kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik 
ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt 
dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerin 
gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve 
güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesidir.
Mali tabloların zamanında, muhasebenin 
temel kavramları ve genel kabul görmüş 
muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası 
standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer 
kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak, karar 
kontrol, hesap verme süreçlerinin etkili 
çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ve 
yayınlanmasına ilişkin esas usul, ilke ve 
standartları da belirlenmiştir.
2005 yılı içerisinde Belediyemizde yasalar 
gereği Analitik Bütçe çalışması başlatılmış, 
elektronik ortamda 2016 yılına ait Belediye 
Bütçemiz Analitik tarzda hazırlanmış, Belediye 
meclisimizce kabulü ile uygulamaya hazır hale 
getirilmiş olup, 01.01.2016 tarihinden itibaren 
kullanılmaya ve işletilmeye hazır hale 
getirilmiştir.

Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce yapılan 
faaliyetlerimizi 3 ana başlıkta toplamak 
mümkündür.

5393 sayılı Belediye Kanunu ile 2464 sayılı 
Belediye Gelirleri Kanunu ve 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyeleri yönetimi hakkındaki 
kanun ve diğer hukuk kurallarından 
kaynaklanan Belediyemize ait;
• Vergi, resim, harç, harcamalara 
katılma payı, Para cezaları, Kira hizmete ilişkin 
alacaklar, Şartlı ve şartsız bağışlar ile her türlü 
öz kaynaklardan sağlanan Belediye 
alacaklarının ilgili yasalar çerçevesinde takip 
ve tahsilini sonuçlandırmak, 
• Belediyemiz Müdürlüklerince yapılan 
mal ve hizmet alımları,
• Taahhüt işlerine ait gider evraklarının 
ilgili mevzuata uygunluk ve bütçe ödenek 
durumuna göre kontrolü yapıldıktan sonra hak 
sahiplerine ödenmesi, 
• Yasal kesintilerin ilgili hesap ve 
defterlere kaydedilmesi, 
• Müdürlüklerin acil ihtiyaçları için 
avans-kredi verilmesi ve harcama yapılan 
avans-kredilerin bütçeden mahsubu ve 
ödemelerin yapılması,
• Tahsildarlarca tahsilatı yapılan 
Belediye gelirlerinin bankaya yatırılmasını 
teminen teslimat müzekkeresi düzenlenmesi,
• Teminat ve bütçe emaneti gibi 
emanet ödemelerinin yapılması, işlemleri 
yapılmaktadır. 

      
   

• Banka ekstresi ile banka cari 
defterimizin karşılaştırılması, 
• Gönderme emirlerinin kaydı, 
• Aylık gelirlerimizin ve aylık 
giderlerimizin tahakkuk kaydı,
• Tahsil edilen KDV ile ödenen KDV 
mahsubu, 

Reform çalışması 
sonucunda 

ortaya çıkan 
5018 sayılı 

yasanın sunduğu 
muhasebe 

ilkeleri 
çerçevesinde 

kayıtlarımız 
muhasebeleştiril-

mektedir.

1)     Günlük Yapılan İşler

2)     Aylık Yapılan İşler
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• İller Bankası payının ve kesintilerinin 
işlenmesi, 
• Emlak vergisi, ÇTV ve eğlence 
vergilerinden ayrılması gereken İller Bankası, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür Varlıkları 
kanuni paylarının hesaplanması, ilgili 
hesaplara kaydedilmesi ve ödenmesi, 
• Aylık mizan ve eklerinin hazırlanması, 
• İşçi, memur ve sözleşmeli personelin 
maaşlarının ödenmesi,
• KDV, damga vergisi ve muhtasar 
beyannamelerinin hazırlanması ve Vergi 
Dairesine takdimi, 
• Memurların şahıs emekli keseneklerinin 
ödenmesi, 
• İşçi personelin sigorta primlerinin SGK’ 
ya bildirilerek ödemelerinin yapılması, 
• Telefon elektrik ve su faturalarının 
ödenmesi 
işlemleri yapılmaktadır.

• Belediyemizin gelecek yıl tahmini 
bütçesinin yapılması, 
• Bütçe teklifinin hazırlanarak yasal 
prosedürün takibi ve sonuçlandırılması,
• Geçmiş yıl hesaplarına ait bütçe 
kesin hesap cetvelleri ve eklerinin hazırlanarak 
yasal prosedürün takibi ve sonuçlandırılması, 
• Geçmiş yıl hesaplarına ait sayman 
yönetim dönemi hesabı ve eklerinin 
hesaplanması,
• Ödenek yetersizliği durumlarında 
aktarma yapılması, ayrıca mevzuatta yapılan 
değişikliklerin takibi ile uygulamaya geçilmesi 
işlemleri Müdürlüğümüzce yapılmıştır. 

Bütçe uygulama yılı içerisinde, gelir bütçesi %78,30 oranında 
gerçekleşerek 54.769.350,76 TL; gider bütçesi ise %92,96 
oranında gerçekleşerek 65.092.831,68 TL olmuştur.

3)     Yıllık Yapılan İşler

Personel giderlerine ilişkin mali bilgiler 
aşağıda gösterilmiştir. 

Sosyal Güvenlik Kurumuna ilişkin mali bilgiler 
aşağıda gösterilmiştir. 

SOSYAL 
GÜVENLİK 

2013 GİDERİ 2014 GİDERİ 2015 GİDERİ 

Memur 236.155,98TL 437.499,27TL 622.047,39TL 
Sözleşmeli 
Personel 

- - - 

İşçi 1.060.005,35TL 1.470.593,25TL 1.660.719,79TL 
Geçici 
Personel 

- - - 

Diğer Personel - - - 
TOPLAM 1.296.161,33TL 1.908.092,52TL 2.282.767,18TL 

 

PERSONEL 2013 GİDERİ 2014 GİDERİ 2015 GİDERİ 
Memur 2.186.353,66TL 4.014.835,36TL 4.867.809,23TL 
Sözleşmeli 
Personel 

346.008,15TL 482.204,22TL 859.667,04TL 

İşçi 6.041.534,54TL 7.481.836,41TL 8.629.544,26TL 
Geçici 
Personel 

62.256,76TL 77.740,67TL 101.511,13TL 

Diğer 
Personel 

182.259,66TL 230.809,30TL 303.043,74TL 

TOPLAM 8.818.412,77TL 12.287.425,96TL 14.761.575,40TL 
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Mal ve hizmet alımına ilişkin mali bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

GİDERİN TÜRÜ 2013 GİDERİ 2014 GİDERİ 2015 GİDERİ 
Üretime Y.A. 1.408.731,21TL 1.586.493,88TL 1.321.076,44TL 
Tüketime Y.A. 5.363.121,43TL 6.829.275,62TL 5.311.105,74TL 
Yolluklar 17.176,58TL 37.166,00TL 155.527,05TL 
Görev giderleri 715.093,13TL 1.007.074,62TL 745.357,61TL 
Hizmet alımları 10.337.153,44TL 12.179.567,84TL 23.386.999,92TL 
Temsil tören giderleri 887.694,09TL 1.364.703,76TL 1.321.740,97TL 
Menkul mal, gayri maddi hak, alım, 
bakım ve onarım giderleri 

749.299,93TL 1.637.266,23TL 2.735.022,68TL 

Gayrimenkul mal, bakım ve onarım 
giderleri 

339.133,67TL 432.600,31TL 397.692,23TL 

Tedavi ve cenaze giderleri 4.790,00TL 226.833,41TL 2.250,00TL 
TOPLAM 19.822.193,48TL 25.300.981,67TL 35.376.772,64TL 

 

Cari transferlere ilişkin mali bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 

CARİ TRANSFERLER 2013 GİDERİ 2014 GİDERİ 2015 GİDERİ 
Görev Zararları 156.046,79TL 140.168,00TL 80.392,87TL 
Mahalli İdare Yardımları - - - 
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş Yardımları 157.021,60TL 69.998,00TL 84.218,05TL 
Hane Halkına Yapılan Transferler 290.630,00TL 345.392,78TL 302.850,28TL 
Gelir A. Paylar - - - 
Diğer İdari Transferler - - - 

TOPLAM 603.698,39TL 555.558,78TL 467.461,20TL 
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Toplam giderlerimizin %18,61'ine teşkil eden 12.114.100,31 TL 
sermaye giderlerimizi oluşturmaktadır.

Sermaye giderlerine ilişkin mali bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

GİDERİN TÜRÜ 2013 GİDERİ 2014 GİDERİ 2015 GİDERİ 
Mamul Mal Alımları 567.605,22TL 553.986,19TL 413.700,66TL 

Menkul Sermaye Üretim Gideri 479.578,49TL 558.757,78TL 491.436,96TL 

Gayri Maddi Hak Alımları 195.027,45TL 766.314,72TL 631.141,53TL 

Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırılması - 34.137,50TL 230.299,99TL 

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 11.368.030,46TL 10.180.588,93TL 10.163.157,64TL 

Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 1.655.593,11TL 3.481.792,14TL 184.363,53TL 

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 213.661,80TL 239.079,37TL - 

Sermaye Transferleri (Teşekküllere Yapılan- 
Öz Sermaye Ödemeleri Dışında) 

- 326.170,25TL 90.154,95TL 

TOPLAM 14.479.496,53TL 16.140.826,88TL 12.204.255,26TL 

 

İller bankasına ait kredi kesintilerine ilişkin mali bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
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AYLAR BRÜT TUTAR 
İLLER BANKASI KESİNTİ 

TUTARI 
NET TUTAR 

OCAK 1.580.966,55TL 39.049,55TL 1.541.917,00TL 
ŞUBAT 1.553.481,38TL 39.049,55TL 1.514.431,83TL 
MART 1.525.790,07TL 39.049,55TL 1.486.740,52TL 
NİSAN 1.497.891,07TL 39.049,55TL 1.458.841,52TL 
MAYIS 1.469.782,83TL 39.049,55TL 1.430.733,28TL 
HAZİRAN 1.441.463,78TL 39.049,55TL 1.402.414,23TL 
TEMMUZ 1.412.932,34TL 39.049,55TL 1.373.882,79TL 
AĞUSTOS 1.384.186,91TL 39.049,55TL 1.345.137,36TL 
EYLÜL 1.355.225,89TL 39.049,55TL 1.316.176,34TL 
EKİM 1.326.047,66TL 39.049,55TL 1.286.998,11TL 
KASIM 1.296.650,60TL 39.049,55TL 1.257.601,05TL 
ARALIK 1.267.033,06TL 39.049,55TL 1.227.983,51TL 

TOPLAM 17.111.452,14TL 468.594,60TL 16.642.857,54TL 
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İNSAN KAYNAKLARI
VE EĞİTİM

MÜDÜRLÜĞÜ



MENDERES BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; 657 
Sayılı DMK, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 
4857 Sayılı İş Kanunu, 5393 Sayılı Belediye 
Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Toplu İş 
Sözleşmesi hükümlerinde belirtilen; yetki, görev 
ve sorumluluklar kapsamında faaliyetlerini 
yürütmektedir. 
Müdürlüğümüz 1 müdür, 1 memur, 1 sözleşmeli 
personel ve 2 işçi ile hizmet vermektedir.

MEMUR PERSONEL İŞLEMLERİ VE 
MAAŞLARININ TAHAKKUKU:

• 657 ve 4857 sayılı kanunlar ile ilgili 
değişiklikler izlenmiş, mevcut personele 
uygulanmıştır.
• 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 
uncu maddesine göre Belediyemizin çeşitli 
birimlerinde yer alan kadrolara karşılık 
gösterilmek üzere 14 adet sözleşmeli personel 
çalıştırılmaktadır.
• Toplam 84 adet Memur personelin 
terfi işlemleri yapılmıştır.
• Memur Personelin yıllık izinlerinin 
düzenlenmesi sağlanarak yıllık izin takipleri 
yapılmıştır.
• Memur ve sözleşmeli personelin maaş 
bordroları hazırlanarak ödemelerinin yapılması 
sağlanmıştır.
• Memurların emeklilik işlemleri “Emekli 
Sandığı Online Sistemi” ile özlük bilgileri 
aktarılarak gerekli işlemler yapılmıştır.
• Belediyemizde 1 vekil memur 
çalıştırılmakta ve tüm özlük işlemleri 
yapılmaktadır.
• Memur sendikası ile Belediyemiz 
arasında 01.01.2016/31.12.2017 tarihlerini 
kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

İŞÇİ PERSONEL İŞLEMLERİ VE MAAŞLARININ 
TAHAKKUKU:

• Belediyemiz ile işçi sendikası 
arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi 
gerekleri yapılmış, hazırlanan evraklarla gerekli 
ödemeler yerine getirilmiştir.
• 83 adet İşçi personelin maaş 
bordroları hazırlanarak ödemelerinin yapılması 
sağlanmıştır.
• İşçi personelin SGK prim ödemeleri 
online sistem ile gönderilerek gerekli işlemler 
yapılmıştır.
• İşçi Personelin yıllık izinlerinin 
düzenlenmesi sağlanarak yıllık izin takipleri 
yapılmıştır.
• Belediyemize iş için müracaat eden 
196 kişiye yazılı olarak gerekli cevap verilmiştir.
• İşkur aracılığıyla Belediyemiz 
bünyesinde geçici süre ile Toplum Yararına 
Proje (TYP) kapsamında 43 işçi çalıştırılmış 
olup; bordroları düzenlenerek maaş 
ödemeleri ve SSK işlemleri yapılmıştır.

PERSONEL EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİ:

• Ocak Ayında İlçe Sağlık Kurulu 
tarafından bayan personele kanserle 
mücadele eğitimi verilmiştir.
• Şubat ayında Halkla ilişkiler ve İletişim 
Semineri ve 4734 Sayılı Kanun ve İnsan 
Kaynakları eğitimi verilmiştir.
• Aralık ayı içerisinde 2 personelin 
Afyon ilinde düzenlenen eğitim seminerine 
katılımı sağlanmış olup; gerekli işlemleri 
yapılmıştır.

Kadrolu olarak 
çalışan 153 

personelin, 
70'i memur, 

83'ü ise işçi,  
kadrosunda 

istihdam 
edilmektedir.
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Menderes halkına en iyi ve en güzel hizmeti vermek, işyerinde 
düzenli ve verimli çalışmayı teşvik etmek, üretimi arttırmak 
amacıyla memur ve işçi personelimize yönelik ayrı ayrı Toplu İş 
Sözleşmesi imzalanmıştır.

TECRÜBE

MEMUR

TOPLAM

YIL İŞÇİ SÖZLEŞMELİ
PERSONEL TOPLAM

15 - 14 29
13 8 - 21
13 64 - 77
29 11

70 83 14 167

- 40

0-5

6-10

11-20

20+

EĞİTİM DURUMU

MEMUR

TOPLAM

İŞÇİ SÖZLEŞMELİ
PERSONEL TOPLAM

3 - - 3
39 4 10 53
14 - 1 15
12 18

70 83 14 167

3 33

YÜKSEK LİSANS

LİSANS

ÖNLİSANS

LİSE

2 61 - 63İLKÖĞRETİM
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MEMUR KADRO SINIFI

SINIFLAR KİŞİ SAYISI

GİH ( GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI)

TH (TEKNİK HİZMETLER)

SH (SAĞLIK HİZMETLERİ)

YH (YARDIMCI HİZMETLER)

TOPLAM

40

28

1

1

70

YAŞ VE CİNSİYET DAĞILIMI

9

18

20

4

51

20-30

30-40

40-50

50+

TOPLAM

4

37

56

19

116

13

55

76

23

167

YAŞ KADIN ERKEK TOPLAM
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MENDERES BELEDİYESİ Etüt Proje Müdürlüğü

Etüt Proje Müdürlüğü 1 Müdür, 2 Memur, 6 
büro personeli ile hizmet vermektedir.
Müdürlük olarak aşağıda belirtilen faaliyetleri 
yerine getirebilmek adına 2015 yılında 193 
toplantı yapılıp 19 toplantıya katılım 
sağlanmış ve 1500’ü aşkın elektronik yazışma 
gerçekleştirilmiştir.

İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) İzmir bilişim 
altyapısının gelişmesi için açıkladığı destek 
çağrısına “Tek Tuşla Menderes” adlı projeyle 
başvurulmuş ve destek kazanılmıştır. 
Vatandaşımızın Belediyemizle olan E-İmar, 
E-Ödeme gibi işlerini belediyeye gelmeden 
internet bağlantılı bilgisayarlar, akıllı telefonlar 
ya da belirli merkezlere kurulan online mini 
şubelerden yapmasını sağlayan projemiz 
İZKA’dan 750 bin TL maddi destek almaya 
hak kazanmıştır. Projenin başlangıç 
aşamasında öncelikle, hizmet taleplerinin 
haritası çıkarılarak sorunlu bölgelerin tespiti 
yapılmıştır. Sonuç itibariyle oluşturulan veri 
tabanı coğrafi bilgi sistemine entegre biçimde 
“hizmet talebi oluşmadan hizmeti yerine 
götürme” olanağı sağlamıştır. 
Proje kapsamında hazırlanan Menderes Kent 
Rehberi’yle İzmirliler ’e Menderes’i yakından 
tanıma fırsatı sunulmuştur. 360 derecelik açıyla 
vatandaşın yerinden kalkmadan Menderes'i 
tanıyabilmeleri, seyahat ve güzergah 
planlarını yapabilmeleri, adres bulabilmeleri 
sağlanmıştır. İlçedeki turistik işletmelerin de 
entegre edildiği sistemde Gümüldür ve 
Özdere’nin tanınırlığını arttırarak turizm 
pastasından hak ettikleri payı almaları 
hedeflenmiştir. 

Coğrafi verilerin katmanlar halinde, sağlıklı ve 
verimli bir şekilde yönetilebileceği projeyle, 
özellikle imar planlarında ihtiyaç duyulan 
güncel uydu haritasının şehircilik çalışmaları 
daha kolay hale getirilmiştir. Bunların yanı sıra 
ilçemizin Görece, Oğlananası, Gümüldür, 
Özdere beldelerine, merkezde belediye 
binası içinde ve kapalı pazar yerinde koyulan 
kiosklarla 7/24 belediye hizmetleri 
sağlanmaktadır.
Başta vergi gelirleri olmak üzere belediyemizin 
gelirlerinde artış sağlayarak vatandaşa daha 
fazla hizmet sunma fırsatının yakalandığı bu 
projede; Araç Takip Sistemiyle yakıt tasarrufu 
ve zaman kazanılması, hizmet araçların 
yerinde kullanımı da sağlanmaktadır. Araçların 
harita başında doğru yönlendirilmesi ve 
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) entegreli güzergah 
planıyla araç ihtiyacının azaltılması 
hedeflenmiştir.
Menderes, 775 km²’lik yüzölçümüyle İzmir ’in en 
büyük ilçelerinden biridir. Tek Tuşla Menderes 
Projesi’yle personelimize, her gün 
kilometrelerce yol kat ederek gerçekleştirdiği 
saha çalışmalarının büyük bölümünü masa 
başında bitirme olanağı sağlanmıştır. Böylelikle 
ulaşım giderleri, zaman ve iş gücü açısından 
tasarruf sağlanmıştır. Elektronik Belge Yönetim 
Sistemi’yle ve Elektronik İmza Uygulaması’yla 
resmi yazışmalar ve dilekçeler elektronik 
ortama taşınarak yönetim yükü hafifletilmiştir. 
Kağıt ve zaman israfının da ciddi ölçüde 
önüne geçildiği bu sistemle data kayıplarına 
son verilerek vatandaşın evrak takibi 
kolaylaştırılmıştır. Planlanan tüm bu sistemlerin 
entegre çalışmasının ardından tüm hizmetler 
engelli vatandaşımızın kullanımına uygun 
olarak düzenlenmiştir. Menderes Belediyesi 
web sitemiz yenilenmiş ve vatandaşımızın akıllı 
telefonlarından da belediyemize ulaşmalarını 
sağlayacak olan mobil uygulama kurulmuştur.

750 bin TL’si 
hibe olmak 

üzere toplamda 
1 milyon TL’lik 

proje ile ilçenin 
kaynaklarını 

harcamadan 
Menderes’e 
çağ atlatan 

örnek bir proje 
gerçekleştirildi.

A)PROJE BİRİMİ

TEK TUŞLA MENDERES PROJESİ

1 Milyon TL
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Tasarım 
itibariyle farkını 
ortaya koyan 
sadece 
belediyenin 
değil ilçenin 
tanıtımını da ön 
plana çıkaran 
yeni Web sitesi.

YENİ WEB SİTESİ

Tasarım itibariyle farkını ortaya koyan ve 
sadece belediyenin değil İlçenin tanıtımını da 
ön plana çıkaran yenilenen web sitemiz 
sayesinde hizmetler artık vatandaşımızın 
ayağına taşınmıştır. Web sitesinde yer alan 
uygulamalar sayesinde E-Belediye 
sistemlerinin klasikleşmiş görünüm, anlaşılır 
olmayan kullanım ve hizmet anlayışı terk 
edilerek vatandaş odaklı ve kolay erişilebilirlik 
hedefli web sitemiz hizmete girmiştir. Türkiye 
çapında, 200’den fazla belediyenin 
elektronik hizmetleri incelenerek halkımıza 
verilen hizmetlerin başlıkları belirlenmiştir. Web 
sitesinde yer alan E-BELEDİYE sayesinde 
sağlanan hizmetlerin ana başlıkları şu 
şekildedir;

 E-Ödeme Hizmetleri
 Evrak Takip Sistemi
 İmar ve Şehircilik Hizmetleri
 Online İmar Durumu
 Bilgilendirme Hizmetleri
 Başvuru Hizmetleri
 Canlı Yayın
 İstek Şikayet
 Menderes Kent Rehberi
 Nöbetçi Eczane

Tek Tuşla Menderes projesi ile teknolojik altyapısı ve 
vatandaşına verdiği online hizmetler anlamında İzmir ’in en 
gelişmiş ilçesiyiz.
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Ayrıca Menderes Gençlik ve Eğitim Merkezi ve 
iş yeri ruhsatı için gerekli evraklara da 
ulaşılabilmektedir. Yakın zamanda nikah 
başvurusu da hizmetlere dahil edilecektir.
Projeyle birlikte İzmir de ilk ve tek harita tabanlı 
istek şikayet sistemi de hayata geçirilmiştir. Artık 
vatandaşımız istek ve şikayetlerini harita 
konumlandırması ile belediyemize daha kısa 
sürede ve ayrıntılı olarak iletebilmekte ve 
daha hızlı dönüş alabilmektedir.
Bunu yanı sıra E-Belediyenin sağladığı 
hizmetlerden bir diğeri olan nöbetçi eczane 
hizmetiyle nöbetçi eczanenin adres ve 
telefon bilgisinin yanında Menderes Kent 
Rehberi sayesinde konum bilgisine de 
ulaşılabilmekte ve harita üzerinden yol tarifi 
alınabilmektedir.

İzmir ’de en 
kapsamlı ve 

kullanıcı dostu 
E-Belediye 

hizmetleri 
Menderes 
Belediyesi 
tarafından 

verilmektedir.

E-Ödeme Hizmeti ile vatandaşımız artık online 
olarak hem borçlarını sorgulayabilecek hem 
de ödeme yapabileceklerdir. Ayrıca verilen 
beyan bilgileri de sisteme entegre edilmiş 
olup elde edilmesi kolaylaştırılmıştır. Bunların 
dışında SMS ile Borç Bildirim ve E-Beyan yakın 
zaman da hizmetlerimiz arasına eklenecektir.
İmar ve şehircilik hizmetlerinin online alana 
taşınmasıyla birlikte vatandaşın bilgilere 
ulaşımı kolaylaştırılmış olup sistemin sağladığı 
hizmetler şu şekildedir;

 Online İmar Durumu
 İmar Planı Değişiklikleri
 Bina Aşınma Oranları
 Arsa Rayiç Değerleri
 İnşaat Maliyet Bedelleri
 Başvuru Belgeleri

Bilgilendirme hizmetleri kapsamında 
vatandaşımız; katı atık ücret tarifesine, çevre 
temizlik vergi tarifesine ve diğer ücret, fiyat ve 
vergiler ile ihale ilanlarına ulaşabilmektedirler. 
Ayrıca yakın zamanda Bilgi Edinme, Meclis 
Kararları, Encümen Kararları ve Bugün 
Evlenenler bilgilerine de ulaşabileceklerdir.
Başvuru Hizmetlerinde ise Spor ve Halk 
Oyunları kurslarına, Evde Bakıma ve CV 
Bank’a başvurulabilmektedir. 
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İzmir ’de bir ilk 
olan 
Çek-Gönder 
uygulamasıyla 
sadece fotoğraf 
çekerek istek ve 
şikayet konum 
bazlı 
iletilebilmektedir.

Görme engelli 
vatandaşımızın 
belediyeden 
haber almalarını 
sağlayan sesli 
okuma motoru 
da İzmir ’de ilk 
defa Mendroid 
ile hayata 
geçirildi.

MENDROİD (MOBİL UYGULAMA)

Çağımızda artık her türlü bilgiye bilgisayar ve 
internet yoluyla ulaşmak mümkün olmaktadır. 
Akıllı telefon ve tabletler hayatımıza 
girdiğinden beri Belediyemiz gelişen bu 
teknolojiye ayak uydurarak Android ve IOS 
telefonlara yüklenebilen ve ilçe bilgilerine 
kolayca ulaşılabilen “Mendroid” uygulamasını 
geliştirdi.
İzmir ’ de ilklerden biri olan “Çek Gönder” 
uygulaması ile vatandaşımızın istek ve 
şikayetlerini anında iletebileceği bir uygulama 
da sisteme entegre edildi. Engelli 
vatandaşımız da unutulmayarak yine İzmir ’de 
ilk olan “Sesli Okuma” özelliği ile birlikte 
Mendroid ile Belediyemizden ve yaptığımız 
tüm etkinliklerden haberdar  olmaları imkanı 
sağlanmıştır.
Web sitemiz üzerinden alınabilen tüm 
hizmetlere Mendroid uygulamamızdan da 
erişilebilmektedir.
Bu uygulamayla birlikte verilen hizmetlerden 
bazıları aşağıdaki gibidir;

 E-Belediye
 E-Ödeme
 Nöbetçi Eczane 
 Kent Rehberi
 Online İmar Durumu
 Harita Tabanlı İstek Şikayet Sistemi
 Evrak Takip Sistemi
 Çek Gönder
 Haberler
 Etkinlikler

IOS ve Android platformlarından indirilebilen İzmir ’in en özel 
mobil belediyecilik uygulaması MENDROİD ile birçok ilk hayata 
geçirildi.

ÇEK-GÖNDER

ENGELLİ DOSTU
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COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS)

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) , özellikle yerel 
yönetimler açısından oldukça büyük 
kullanışlılığa sahiptir. CBS, yerel yönetimlerde 
yapılan planlama çalışmalarının yanında yol, 
su, kanalizasyon gibi mühendislik müdahaleleri 
ve belediyecilik hizmetlerinin planlanması, 
etaplaşması, diğer hizmetlerle eşgüdümün 
sağlanması bakımlarından önemli bir yönetim 
aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. İlçemiz için 
uygulamaya konulan sistem coğrafi bilgi 
sistemlerinin kent bazındaki bir uygulamasıdır.
Menderes Kent Rehberi, Menderes hakkında 
ihtiyaç duyulabilecek birçok bilgiye 
Belediyemize gelmeden ulaşılabileceğiniz, 
istediğiniz noktanın imar durumunu 
öğrenebileceğiniz, istediğiniz konuma ilişkin 
talep bırakabileceğiniz, çeşitli hesaplamalar 
ve Menderes’e özgü aramalar 
yapabileceğiniz Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı 
bir uygulamadır.
Menderes Kent Rehberi’nde sunulan hizmetler 
şu şekildedir;

• Kent Otomasyon Sisteminde 
sorgulama,
• İmar durumu sorgulama, 
• Yapı ve numarataj bilgisi,
• En kısa yol hesabı,
• Ada parsel ve adres arama,
• Ayrıntılı ölçüm işlemleri (uzunluk, alan...)
• 360° derece panaromik 
görüntüleme, 
• Koordinat bulma, 
• Önemli nokta arama,
• Harita tabanlı istek şikayet sistemi, 
• Nöbetçi Eczane bilgisi,
• Türksattan güncel uydu görüntüsü 
alma.

CBS 
altyapısında 

kullanılmak 
üzere 

2015 yılı 
temmuz ayında 
Menderes'e ait 
732 km2'lik uydu 

fotoğrafı  
çektirilmiştir.

732 km2
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Mobil Kent 
Rehberi, 
ilçemizdeki 
nöbetçi eczane, 
okul gibi önemli 
yerlerin adres ve 
konum bilgisine 
kadar birçok 
yararlı bilgiyi 
cep 
telefonlarına 
taşımaktadır.

CBS eğitim faaliyeti
Vatandaşın Menderes İlçesine ait birçok 
bilgiye ulaşabilmesi için oluşturulan harita 
tabanlı coğrafi bilgi sisteminin kullanımına 
yönelik tüm personele gerekli eğitim verilmiştir. 
Kullanım sürecinde ortaya çıkan teknik destek 
Müdürlüğümüz tarafından sağlanmıştır. 
Belediye personelinin, Menderes’in sisteme 
kayıtlı tüm verilere kolayca ulaşabilmesini 
sağlayan platform olan Belnet eğitimi ve 
teknik desteği Müdürlüğümüzce verilmiştir.

MOBİL KENT REHBERİ

Yukarıda anlatılan Menderes kent rehberinin 
mobil platformda akıllı telefonlar ile de 
kullanımına olanak veren uygulama ile 
Menderes’in 360o panaromik olarak 
görüntülenmesinden online imar durumuna 
kadar birçok hizmete Mobil Kent Rehberi’nden 
ulaşılabilmektedir.

Menderesli olmayı ayrıcalıklı kılan yeni Kent Rehberi 
uygulamasıyla vatandaşımızın bilgiye ve hizmete ulaşımı 
kolaylaştırıldı.
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• Uygulama ile Belediyemiz hangi 
mahallede hangi şikayetlerin yoğunlukta 
olduğunu görebilmekte,
• Vatandaş karşında sorunlarını 
iletebileceği bir muhatap bulmakta,
• Vatandaş dilekçeyi takip 
edebileceği gibi şikayetini de takip edeceği 
bir platforma sahip olmaktadır.

Harita Tabanlı 
İstek Şikayet 

Sistemiyle birlikte 
vatandaşımız 

tüm taleplerini 
belediyemize 

gelmeden 
Menderes Kent 

Rehberi 
üzerinde konum 

işaretleyerek 
online olarak 

iletebilmektedir. 

HARİTA TABANLI İSTEK ŞİKAYET SİSTEMİ

İzmir ’de ilk ve tek olan ve Belediyemizin 
sunduğu harita tabanlı istek şikayet sistemiyle 
vatandaşımız istek ve şikayetlerini 
Belediyemize gelmeden konum bilgisi ile 
birlikte online olarak iletebilmektedir. Bu 
hizmete Web Sitemizde yer alan Kent Rehberi 
uygulamasıyla ulaşılabilmektedir.
Harita tabanlı istek ve şikayet bildirebilmek için 
şikayete konu alan Kent rehberinden 
işaretlenip (adres arama butonu veya harita 
zumlaması ile) zorunlu alanların (TCKN, 
Telefon, E-Mail, Adres) doldurulması 
gerekmektedir. Bunun yanı sıra varsa şikayete 
tabi olan konunun resmi de sistemden 
eklenebilir. Bu işlem sonrasında vatandaşın 
belirtmiş olduğu e-mail adresine şikayetin 
alındığı bilgisi verilmektedir. Şikayetin durumu 
ise “Şikayet Numarası ve TCKN” ile web 
sitemizde yer alan “Evrak Takip Sistemi” 
üzerinden öğrenilebilmektedir.
Gelen şikayetler Müdürlüğümüz tarafından 
incelenip ilgili birimlerdeki kullanıcılara 
yönlendirilmekte ve birim kullanıcıları şikayetle 
ilgili yapılan çalışmayı tamamladıktan sonra 
yine Müdürlüğümüzce çözüme onay 
verilmekte ve vatandaşa onaylandıktan sonra 
e-mail yoluyla geri dönüş yapılmaktadır.

Bu sayede;

• Belediyemiz vatandaşın sorununa ilk 
ağzından ulaşmış olmakta,
• Sorunların çözümünde geçen zaman 
minimize edilmekte,
• Talep ve öneriler değerlendirilmekte,
• Konumun sağladığı avantajla şikayet 
alanına çözüm daha hızlı iletilebilmekte ve 
iletişim sorunları azalmakta,

İzmir'de 
İlk ve Tek
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Online İmar 
Durumu Sistemiyle 
güncel imar 
durumu bilgisine 
(emsal, taks, 
hmax, çekme 
mesafeleri, vb.) 
anlık olarak tek 
tuşla 
ulaşılabilmektedir.

ONLİNE İMAR DURUMU

İmar Durumu; bir arsanın içinde bulunduğu 
bölgenin imar planına ve imar yönetmeliğine 
göre nasıl kullanılabileceğinin sınırlarını 
gösteren bir belgedir. Online imar durumu ise 
vatandaşın belediyeye gelmeden herhangi 
bir adres veya ada/parsel ile sorgulama 
yaparak istediği parselin imar durumuna 
ulaşımını sağlayan bir sistemdir. Bu sistem 
vatandaşın hizmet alma süresini hızlandırarak 
bilgi alışverişini kolaylaştırmaktadır. Online İmar 
durumu sistemiyle istenilen her noktanın 7/24 
anlık olarak güncel imar durum bilgisine 
(parselin kat adedi, ölçek, emsal, hesap alanı 
vb. tüm bilgilere) ulaşılabilmektedir. Söz konusu 
bilgiye ulaşmak için imar durumu öğrenilmek 
istenen alanın adresinin veya ada parsel 
numarasının bilinmesi yeterli olduğu gibi 
bunların bilinmemesi halinde harita üzerinden 
işaretlenmesi de mümkündür.

Güncel plan kararlarının paylaşıldığı E-İmar 
uygulaması, özellikle İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğünü yoğun olarak meşgul eden 
bilgilendirme amaçlı talepleri, vatandaşın 
belediyeye gelmesine gerek kalmadan web 
üzerinden ulaşmasını sağlayarak müdürlüğün iş 
yükünü azaltmaktadır.
E-İmar uygulaması belediyenin güncel 
bilgilerini kullanmaktadır. Bu sayede personelin 
yaptığı çalışmalar anında vatandaşın 
kullanımına sunulmuş olmaktadır.

Sunulan Kent Rehberi aracılığıyla Online İmar Durumu, Harita 
tabanlı İstek Şikayet Sistemi, Online Adres ve Numarataj Sistemi, 
360o Menderes, En Kısa Yol Hesabı, Önemli Noktalar, 
Hesaplama Araçları gibi bir çok hizmet verilmektedir.

E-İMAR
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E-İMZA

Elektronik imza, başka bir elektronik veriye 
eklenen veya elektronik veriyle mantıksal 
bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama 
amacıyla kullanılan elektronik veridir. E-İmza 
olarak da bilinir. Elektronik ortamlarda imza 
yerine kullanılabilen yasal kimlik doğrulama 
sistemidir. Elektronik imza sayesinde imzalanmış 
verinin, kimin tarafından imzalandığı ve 
güvenilirliği kontrol edilmiş olur. 5070 sayılı 
Elektronik İmza Kanunu'nda yer alan 
maddelere göre kullanılır.
Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların 
erişimine kapalı ortamda, bütünlüğü 
bozulmadan ve tarafların kimlikleri 
doğrulanarak iletildiğini elektronik veya 
benzeri araçlar ile garanti eden harf, karakter 
veya sembollerden oluşur.
Vatandaşımıza daha hızlı hizmet sunmak ve 
işlem sürelerini günlerden dakikalara düşürmek 
adına 06.07.2015 tarihinden itibaren EBYS 
ile eşgüdümlü olarak Belediyemizde E-imza 
uygulamasına geçilmiştir.

Elektronik 
Belge Yönetim 
Sistemi (EBYS) 

zaman ve 
kırtasiye 

açısından 
tasarruf 

sağlamasının 
yanı sıra 

vatandaşımıza 
sunulan hizmetin 

kalitesini de 
arttırmıştır. 

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ 
(EBYS)

EBYS; Kurum içi ve dışı yazışmalarımızın 
bilgisayar ortamında yapılmasını sağlayarak; 
standartlaşmasını, sevk, paraf ve onay 
sürelerinin kısaltılmasını, harcanan emek, zaman 
ve kırtasiye maliyetlerinden tasarruf edilmesini 
ve sağlıklı bir şekilde arşivlenmesini sağlayan 
sistemdir.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile “İzmir ’de ilk 
ve tek olan elektronik ortamda evrak eki 
imzalama ve mobil ortamda elektronik imza ile 
evrak onaylama” imkanı da sağlanarak, resmi 
yazılarda ve dilekçelere verilen cevap 
süresinde ciddi oranda iyileşme sağlanmıştır.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi kapsamında, 
TÜBİTAK’tan Elektronik İmza ve Mobil İmza 
alınmıştır. EBYS’nin sunduğu hizmetler bunlarla 
sınırlı kalmamakta ayrıca;

• Dilekçe Belediyemize verildiğinde ve 
cevaplandığında sms ile bilgilendirme,
• Belediyemize verilen dilekçenin Web 
sitemiz üzerinden anlık takibi,
• Cevap yazılarının Evrak Takip Sistemi 
üzerinden mail adresine yönlendirilmesini de 
sağlamaktadır.

EBYS eğitim faaliyeti
Elektronik belge yönetim sistemi altyapısı 
tamamlandıktan sonra 4 oturum halinde tüm 
personele eğitim verilmiştir. Kullanıcıların 
sisteme geçtikten sonra zorluk çekmemesi için 
sistemde test amaçlı olarak tüm personele ayrı 
ayrı örnekler yaptırılmıştır. Kontroller 
tamamlandıktan sonra tüm müdürlüklerimizde 
elektronik belge yönetim sistemine geçiş 
sağlanmıştır. Müdürlüğümüz, söz konusu sistemin 
kullanımında ortaya çıkan her türlü problemde 
desteğini daimi olarak vermektedir.

ÜC
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Menderes
Kent Rehberi
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7
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EBYS Yazılım Ekran Görüntüsü
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Mini Belediye 
hizmet noktaları 
sayesinde 
vatandaşımız 
belediyenin 
birçok hizmetine 
bulunduğu 
yerden erişebilir, 
ücretsiz wifi sinyali 
alabilir, engelli 
akülü araçlarını 
şarj edebilirler.

7/24 AÇIK BELEDİYE

İzmir ’de özellikleri bakımından ilk ve tek olan 
Kiosklar “7/24 Açık Belediye” sloganı ile 
hizmete sunulmuştur. Pek çok belediyecilik 
hizmetini bünyesine barındıran bir elektronik 
sistem olan Kiosk’lar belediye hizmet 
noktalarını dijitalleştiren ve hizmeti vatandaşın 
ayağına götüren kolaylaştırıcılardır. Aynı 
zamanda kamu hizmetleri için ücretsiz bilgi 
sunma aracı olarak tasarlanan ve 
belediyemize gelmeye gerek kalmadan da 
online işlemleri yapabilme yeteneğine sahip 
engelli dostu bilgi merkezleridir. 

Kiosk’larda vatandaşın alabileceği hizmetler;
• Kredi kartıyla belediyeye olan tüm 
borçlar sorgulanabilir ve ödenebilir (emlak, 
ilan, reklam ve diğer vergiler),
• Tüm vatandaşımızın ücretsiz olarak 
internete girebileceği wi-fi sinyali alınabilir,
• Menderes Kent Rehberine ulaşım 
sağlanabilir,
 Kent Otomasyon Sisteminde 
sorgulama,
 Yapı ve numarataj bilgisi,
 En kısa yol hesabı,
 Ada parsel ve adres arama,
 Ayrıntılı ölçüm işlemleri (uzunluk, alan 
vb.), 
 360o derece panaromik 
görüntüleme, 
 Koordinat bulma, 
 Önemli nokta arama,
• İmar durumu bilgisine ulaşılabilir,
• İzmir'de ilk ve tek harita tabanlı 
istek-şikayet sistemine giriş yapılabilir,
• Evrak takip sistemiyle Belediyemize 
olan yazılı ve online tüm talepler takip 
edilebilir, cevap yazıları mail olarak alınabilir,
• Nöbetçi eczaneler ve yol tariflerine 
ulaşılabilir,
• Bedensel engelli vatandaşımız akülü 
araçlarını şarj edebilir.

7/24 kesintisiz hizmet anlayışı çerçevesinde ilçenin çeşitli 
noktalarına yerleştirilen özellikleri açısından Türkiye’de İLK ve TEK 
olan “Kiosklar” aracılığı ile hizmetlerimize ulaşılabilmektedir.

7/24
HİZMET

Kiosk Ana Ekran Görüntüsü
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TAPU KADASTRO İLE VERİ SERVİSİ 
PROTOKOLÜ

Protokolün amacı, Tapu ve Kadastro Bilgi 
Sisteminde (TAKBİS) kayıtlı bulunan tapu ve 
kadastro bilgilerinin, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü ile Menderes Belediye Başkanlığı 
arasında, elektronik ortamda (web 
servisleriyle) online olarak paylaşılması 
suretiyle, hizmetlerin sağlıklı, hızlı ve verimli 
olarak sunulmasını sağlamaktır. Böylelikle ilçe 
sınırlarımız dahilindeki tüm tapu bilgilerine 
tarafımızca ulaşılabilmekte ve yürüttüğümüz iş 
ve işlemlerin daha hızlı bir şekilde 
gerçekleşmesi sağlanabilmektedir.

3600 MENDERES

Menderes ilçe sınırlarında yer alan tüm 
vatandaş, konutlar ve işletmeleri kapsayan 
çalışmada Menderes Belediyesinin hizmet 
kalitesini arttırarak ve yerel kalkınmaya öncülük 
ederek ilçenin rekabet düzeyini artıracak olan 
bilgi ve teknoloji odaklı hizmet sunumu için farklı 
bileşenlerde kapsamlı veri envanteri 
oluşturulmuştur.
3600 sokak görüntüleri, harita ve uydu 
görüntüsünün yetersiz kaldığı, sokak seviyesine 
geçip 3600 çevrelerini görmek, hatta 3 
boyutlu olarak ölçüm yapabilmek, alan 
hesaplamak gibi avantajlar sağlamaktadır. 
Gerçekleştirilen sayısallaştırmalar anında imar 
planları ve kent bilgi sistemleri ile entegre 
edilmiştir. Gerçekleştirilen entegrasyon 
çalışması yerel yönetim hizmetlerinde kalite ve 
hız artırılarak hata payı düşürülmüştür.
3600 görüntüler ile kullanıcılar noktasal 
koordinat alabilmekte, varsayılan noktadan 
3600 keşif yapabilmektedir. Bunun yanı sıra 
yüksek çözünürlüklü 3600’lik bir panoramik 
görüntü elde edilerek, tüm şehir objelerine ait 
güncel envanter oluşturulabilmektedir. Mobil 
haritalama ve sistem entegrasyonu ile 
belediye bünyesinde bulunan teknik 
müdürlüklerin hizmet süreçleri daha şeffaf ve 
hızlı hale gelirken, hizmet kalitesinde önemli bir 
artış sağlanmıştır.
Mobil 3600 Menderes uygulaması da 
Android ve İOS marketlerde yerini almıştır.

Menderes'in 
tamamına
 ilişkin alan 

yükseklik uzunluk 
ve kot farkı gibi 

çeşitli 
hesaplama 

araçları
kullanılabilir.

360o 
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İzmir ’de özellikleri 
açısından ilk ve 
tek olan Evrak 
Takip 
Sistemi’nde yazılı 
veya dijital 
olarak 
Belediyemize 
yapılan tüm 
başvurular anlık 
olarak takip 
edilebilmekte ve 
Belediyemizce 
hazırlanarak 
elektronik olarak 
imzalanan 
cevap yazısı, 
sahibinin mail 
adresine 
yönlendirilmekte-
dir.

MULTİKOPTER İLE UÇUŞ VİDEOLARI

Multikopter, birden fazla pervanesi ile yüksek 
uçuş kabiliyetine sahip uzaktan kumandalı 
insansız bir hava aracıdır. Yüksek çözünürlüğe 
ve hassasiyete sahip kameraların monte 
edildiği multikopter ile Menderesin çeşitli 
bölgelerinin ilçemizin tanıtımı ve yaşanacak 
değişimin daha kolay algılanabilmesi amacı 
ile çekimi yapılmıştır. 

EVRAK TAKİP SİSTEMİ

İzmir ’de özellikleri açısından ilk ve tek olan 
evrak takip sisteminde yazılı veya dijital olarak 
belediyemize yapılan tüm başvurular anlık 
olarak takip edilebilmektedir. Yazılı olarak 
Belediyemize yapılan ve elektronik belge 
yönetim sistemimize girilen tüm dilekçe ve resmi 
yazılar evrak takip numarası ve evrak tarihi ile 
birlikte kurulan sistemden takip edilebilmektedir. 
Bunun yanı sıra İzmir ’de ilk defa hayata 
geçirilen sistemde yazılı başvurularda 
Belediyemiz tarafından verilen resmi cevap 
başvuru sırasında belirtilen mail adresine yine 
aynı sistemden yönlendirilebilmektedir.
Aynı zamanda Belediyemizin web sitesindeki 
iletişim formundan veya yeni hayata 
geçirdiğimiz harita tabanlı istek şikayet 
sisteminden yapılan başvurular kimlik numarası 
ve takip numarası ile birlikte 
sorgulanabilmektedir. Bu kapsamda yapılan 
başvurularda başvuru hakkında yapılan 
işlemler tüm süreçleri ile takip edilebilmekte ve 
ilgili birimimizce talebin durumu veya yapılan 
işlemle ilgili fotoğrafta paylaşılabilmektedir.

İlçemizde yerleşimin olduğu tüm yollar (yaklaşık 250 km) 360o 

fotoğraflanarak kent rehberi aracılığıyla vatandaşımızın 
kullanımına sunulmuştur.

E-MAİL
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ARAÇ TAKİP SİSTEMİ
Araç Takip Sistemi, araçların sayısal bir harita 
üzerinde takibini ve raporlamasını sağlayan 
sistemdir. Araç Takip Sistemiyle yakıt ve zaman 
kazanılması ve hizmet araçlarının yerinde 
kullanımı da sağlanmaktadır. Araçların harita 
başında doğru yönlendirilmesi ve Coğrafi Bilgi 
Sistemi (CBS) entegreli güzergâh planıyla 
araç ihtiyacının azaltılması hedeflenmiştir.  Bu 
sistemler; 

• Kontrol ve denetim sağlar.
• Yakıt tüketiminizi azaltır.
• Güvenli sürüşü sağlar.
• Zamandan tasarruf ettirir.
• Çalınmaya karşı korur.

MENDERES HAYAT BOYU ÖĞRENME 
MERKEZİ PROJESİ

Avrupa Birliği projesi olan “Hayat Boyu 
Öğrenmenin Desteklenmesi için Hibe 
Programı”nın ilk aşaması olan ön tekliflerin 
değerlendirilmesi Belediyemiz tarafından 
tamamlanmış olup, Belediyemiz projenin ikinci 
aşamasına geçmeye hak kazanmıştır.
Projeyle Menderesli dezavantajlı kadınların 
işgücüne ve istihdama katılımını kolaylaştırıcı, 
kadın girişimciliğini cesaretlendiren ve 
girişimcilik kapasitesini artıran; bunun için 
ihtiyaç duydukları farkındalık, bilgi ve beceriyi 
edinmelerini ve danışmanlık, işe 
yönlendirme/yerleştirme ve destek hizmetlerini 
içeren bütüncül bir yaklaşım geliştirilmiştir.

Toplumsal önyargılar ile oluşan kadınlara 
yönelik bağımlı birey algısının üretken ve 
katılımcı bir yönde değişmesi, toplumsal 
ilişkilerinde rahatlama sağlayacaktır. Proje, 
kadınları öncelikli hedef grup olarak ele alması 
ile cinsiyet eşitliğine katkı sağlamaktadır. Hedef 
grup olarak seçilen dezavantajlı kadınların 
mesleki yeterliliklerini arttırma, kişilik gelişimi, 
üretkenlik ve medeni cesaret gibi sosyal ve 
ekonomik kalkınmanın önemli başlıklarında 
kapasitelerinin gelişmesi ve yaşam 
standartlarının yükselmesi sürdürülebilir 
kalkınmaya katkı sağlamaktadır.

112 Aracımıza 
takılan Araç 

Takip Sistemi’yle
Belediye 

hizmetlerinin  
daha kısa 

zamanda, daha 
az araç ve 

daha az yakıtla 
sunulması 

sağlanmıştır.

112 
ARAÇ
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Bunlardan bazıları;

• Menderes Belediyesi Engelli 
Yaşam Bakımevi Projesi
Belediye sınırlarımız içerisinde farklı koşullarda 
1000’e yakın engelli birey yaşamaktadır. 
Belediyemiz öncülüğünde, Menderes 
Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğüyle 
ortaklaşa yürüttüğümüz “ Engelsiz Yaşam Planı” 
çalışmalarında bu bireylerin engel ve ihtiyaç 
durumları tespit edilmiş ve Japonya hibe 
programına başvurulmuştur.

• 93. Yılda Zafer Yolu-Asırlık Çınar 
Projesi
93. yılında Zafer Yolu-Asırlık Çınar Projesiyle 
gençlerin Türkiye yakın tarihini daha iyi anlayıp 
bilinçli bir biçimde yorumlayabilmeleri için 
interaktif eğitim programı düzenlenmesi ve 
Menderesli gençlerin tarih derslerini yaşayarak 
öğrenmesi hedefiyle Spor Bakanlığı hibe 
programına başvurulmuştur.

Kadınların, proje çalışması için kendileriyle aynı 
soruna sahip başka kadınlarla, bölgede karar 
verici ve uygulayıcı kurumlar öncülüğünde bir 
araya gelmeleri, ortak sorunları birbirleriyle 
paylaşmalarını ve bu sorunları ifade etmede 
rahatlık kazanmalarını sağlayacak, toplumsal 
yaşama katılım için gerekli olan özgüven ve 
kendiyle barışıklığın gelişmesini 
destekleyecektir.

Başvurulan diğer projeler

Müdürlüğümüzce Belediyemizin maddi 
imkanlarını arttırmak ve bütçeden ödenek 
harcamadan hizmetleri yerine getirebilmek 
amacıyla çeşitli hibe projelerine 
başvurulmaktadır.

Bazı hizmetlerimiz, özel projeler üretilip açılan hibe programlarına 
başvurmak suretiyle, belediyenin kaynakları harcamadan 
sunulmaktadır.

PROJE
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Avantajları;
• İletişim maliyetlerinde %90’a yakın bir 
azalma (yaklaşık yıllık 50.000 TL) meydana 
gelmiştir.
• Mobil cihazlar ofis dışından santrale 
bağlanıp IP telefon olarak kullanılabilmektedir.
• Dış birimler de aynı santral üzerinden 
ücretsiz görüşme yapabilmektedir.
• Kapasite artırmak için santrale yeni 
kartlar eklenmesini gerektirmez.
• Kablo ağı gerektirmez, bilgisayar ağı 
veya kablosuz ağlar direkt olarak 
kullanılabilmektedir.
• IP santrallerin bakımı ve 
programlaması basit bir Web ara yüzü ile 
kolayca yapılabilmektedir.
• IP altyapısı sayesinde farklı yazılım ve 
sosyal medya araçlarıyla entegrasyona 
açıktır.
• IP sistemlerde Video IP telefonlar ile 
görüntülü görüşme yapmak mümkündür.

SERVER VE STORAGE

Hayata geçirilen projelerin sağlıklı 
uygulanabilmesi ve belediye içi verimliliğin 
sağlanabilmesi için hali hazırdaki standart 
bilgisayarlar ile yürütülen sunucu hizmeti için 
güncel teknolojiye ve yeni altyapımıza uygun 
sunucular alınmıştır. Tesis edilen sunucular 
güncel teknoloji ve yüksek donanıma sahip 
olduğundan her bir sunucuya 6’şar adet 
sanal sunucu kurulmuş olup toplamda 12 
sanal sunucu kullanılmaktadır. Yenilenen 
sunucu sistemiyle birlikte sunucuya ayrılan 
maliyetler minimuma indirilmiş fiziki sunucular 
azaltılarak verimlilik ve yönetilebilirlik arttırılmıştır. 
Bunun dışında veri kaybı ihtimalini minimize 
eden storage ünitesi kurularak, veri güvenliği 
sağlanmış ve disk kapasiteleri de arttırılarak 
sanal sunucuların daha iyi ve güvenli hizmet 
vermesi sağlanmıştır.

IP SANTRAL

IP santraller geleneksel Pbx santrallerin aksine 
gelişmeye açık kolay yönetilebilir olması kadar 
güvenli olmasıyla da ön plana çıkar. Network 
ağı üzerinden haberleşir, bilgisayarlar ile aynı 
ağ üzerinde çalışabildiği için kurulum ve bakım 
maliyeti açısından da oldukça caziptir.
Aboneler Network ağı üzerinden IP 
protokolünü kullanarak haberleşir. Ayrıca IP 
Pbx sistemler klasik Pbx sitemlere göre çok 
daha yeteneklidir.  Santral içi görüşme 
sağlamanın yanında uzaktan erişim, videolu 
görüşme, çağrı kaydetme, sesli mesaj gibi 
birçok yenilikçi özelliği de belediye 
personelimize sunar.

%90

IP Santral Sistemi 
ile birlikte 

Belediyemizin 
iletişim maliyetleri 

%90 oranında 
azaltıldı.

B) BİLGİ İŞLEM BİRİMİ
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Belediyemizce 
kullanılan yaklaşık 
40 farklı numara 
yerine tüm 
birimlerimize 
700 00 00 gibi 
akılda kalması 
kolay tek bir 
numara ile 
ulaşım imkanı 
sağlanmıştır.

YENİ HİZMET NUMARASI / 700 00 00

Vatandaşımızla iletişimimizi sağlayan, 
Belediyemizin kullanmış olduğu yaklaşık 40 
adet olan telefon numarası nedeniyle iç 
birimlerde iletişim karmaşası ve vatandaşımızın 
belediyeye ulaşma sıkıntıları yaşanmaktaydı. 
Yeni hizmet numarası ile birlikte 40 adet 
telefon numarası 700 00 00 gibi akılda 
kalması kolay tek bir numaraya dönüştürülerek 
iletişim sorunları çözümlenmiş ve 
vatandaşımızın belediyeye daha hızlı ulaşması 
sağlanarak sağlıklı bir iletişim kanalı 
oluşturulmuştur.

AKILLI DİREK

Günün hızla değişen koşullarına ayak 
uydurmak ve bilgi toplumundaki gerekleri 
yerine getirmek amacıyla vatandaşımızın 
kullandığı ücretsiz kablosuz internet ve 6 
telefona kadar şarj bağlantı noktasına sahip 
çevre dostu akıllı direkleridir. Akıllı mobil 
cihazlara yönelik olan bu enerji direkleri, 
Menderes’in beş ayrı noktasında mevcuttur. Bu 
noktalar: 

• Menderes Belediye binası önü,
• Aykut Vural Parkı (Kafeli Park) ,
• Gümüldür Halk Plajı, 
• Özdere Çukuraltı Plajı ve
• Özdere Gençlik Parkı’dır.

Akıllı direkleri ve kioskları ile İzmir ’de en fazla noktada (10 nokta) 
ücretsiz internet hizmeti Menderes Belediyesi tarafından 
verilmektedir.

Tüm Hizmetler
TEK NUMARADA
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50 Mbps HIZINDA SİMETRİK METRO 
ETHERNETE GEÇİŞ

Simetrik metro ethernete geçişle birlikte hız 
konusunda geri kalmış ve bağlantı sorunları 
olan internetimiz daha hızlı ve daha 
yönetilebilir bir hale getirilmiştir. Download ve 
upload hızı birbirine eşitlenerek belediyenin 
dışarıya da hizmet vermesi sağlanmıştır. Bu 
hizmetten önce belediye personelleri çok 
düşük hızlardaki internetle işlem yapmaya 
çalışırken simetrik metro ethernete geçişle 
birlikte internet hızı yaklaşık 20 kat artmış olup 
vatandaşa sunulan hizmetin kalitesi ve hızının 
da artması sağlanmıştır. 

AĞ ALTYAPISININ YENİLENMESİ

Getirdiğimiz teknolojik gelişimlerle 
Belediyemize ve vatandaşımıza vermiş 
olduğumuz hizmetlerin verimli ve kaliteli 
sürdürülebilirliği açısından eski ve sorunlu olan 
ağ altyapısının tamamı kendi imkanlarımızla 
yenilenerek modern ve gelişmiş bir yapıya 
kavuşturulmuştur. 
Bu kapsamda;
• Ethernet kabloları ve switchler 
yenilenmiş,
• İç bağlantı hızı 15 kat arttırılmış,
• İç ağ yönetilebilir hale getirilmiş,
• Belediyemizde oluşan problemlerin 
%60’ına tekabül eden ağ bağlantısı sorunları 
tamamıyla ortadan kaldırılmış,
• Güncel ağ bağlantı teknolojisine 
erişilmiştir.

TIKLA KONUŞ

İzmir ’de belediyelerde İlk ve Tek olan 
“Tıkla Konuş” hizmeti vatandaşımıza 
sunulmuştur. Sistemle birlikte iletişim kanallarının 
çeşitliliği arttırılarak vatandaşımızla iletişim 
olanakları güçlendirilmiştir. “Tıkla Konuş” 
hizmetine yenilenen Web Sitemiz üzerinden 
ulaşılmakta olup sistem vatandaşımızın 
herhangi bir tarayıcı üzerinden, telefondan 
arıyormuş gibi Belediyemizle hem sesli hem de 
görüntülü olarak görüşmesine olanak 
sağlamaktadır. Hizmetle birlikte ses paketi 
olmayan vatandaşımızın internet üzerinden 
Belediyemizle görüşmesi sağlanmaktır. Buna ek 
olarak sistem bilgisayar ortamına erişimi de 
sağlamaktadır.

Ağ alt 
yapısının 

yenilenmesiyle 
birlikte belediye 

içindeki
bağlantı hızı 

15 kat artırılmış 
olup ağ 
sorunları 
ortadan

kaldırılmıştır.

15 KAT
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Kurulan 
sistemle
birlikte hem fiziki 
hem de bulut 
yedekleme ile 
veriler iki yerde 
saklanmakta ve 
veri güvenliği 
maksimuma 
çıkarılmaktadır.

YEDEKLEME SİSTEMİ

Fiziki Yedekleme:
Fiziki yedekleme üniteleri ve diskleri ile her gün 
2 defa tüm sistemin yedeği alınmaktadır. Olası 
veri kaybı durumlarında; 12 saat, 1 gün veya 1 
hafta geriye gitme olanağını hızlı bir şekilde 
sağlayan sistem ile Belediyemizin teknolojik 
riskleri minimize edilmiştir.
 
Bulut Yedekleme:
Veri kaybetme riskini minimize etmenin ötesinde 
sıfırlamak adına fiziki yedeklemenin yanında 
tüm sistemimiz anlaşmalı “Bulut Sunucu”larda 
da yedeklenmektedir. Böylece fiziki 
yedeklemenin bulunduğu alanda 
oluşabilecek mekansal risklerden de (deprem, 
yangın, su basması vb.) korunma 
sağlanmaktadır.

BELEDİYENİN ACTIVE DİRECTORY 
SİSTEMİNE GEÇİRİLMESİ

Active Directory, bilgisayarlar, mekanlar, 
yazıcılar gibi organizasyonun tüm bilişim 
altyapısının yer aldığı bir sistemdir. Bu sistem 
vasıtasıyla çeşitli yönetimsel kısıtlamalar 
oluşturulabilir ya da kullanıcıların çalışma 
ortamları ihtiyaçlar ve standartlar 
doğrultusunda şekillendirilebilir. Bu 
şekillendirmeleri grup ilkesi ile yapmak da 
mümkündür. Bunun yanı sıra tüm kullanıcıların 
birimleri içerisinde ve belediye içinde ayrı ayrı 
olmak üzere veri paylaşımında bulunabileceği 
ortam da söz konusu sistemle hayata 
geçirilmiştir. Aynı şekilde yazıcı ve benzer 
cihazların tüm belediye içinde mekana bağlı 
kalmaksızın ortak kullanımının sağlanmasıyla 
ciddi oranda kırtasiye ve cihaz tasarrufu 
sağlanmıştır.

Üst düzey bilişim altyapısında olması gerektiği gibi dış tehditlere 
karşı firewall güvenlik duvarı oluşturulmuş ve veri güvenliği için fiziki 
ve bulut yedekleme sistemleri hayata geçirilmiştir.
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AKILLI FAKS

Akıllı faks; telefon hattından değil internet 
üzerinden gönderilen faks türüdür. Söz konusu 
sistem ile mail atarak, akıllı telefonlar üzerinden 
veya kendi özel uygulaması ile faks gönderimi 
yapılabilmektedir.
Akıllı faks uygulaması Belediyemizin faks 
maliyetlerini düşürmesinin yanı sıra çağa uygun 
bir şekilde işlemlerin dijital olarak yürütülmesini 
sağlar ve zaman kazandırması açısından da 
oldukça önemlidir.

Akıllı Faks’ın, sunduğu pek çok avantaj vardır;
• Telefon hatlarına bağımlılığı ortadan 
kaldırır, 
• Fakslar depolanabilir, 
• Faks cihazına ihtiyaç duymadan akıllı 
telefonlarla faks gönderilebilir,
• Kurum içi yazılımlara entegre olarak 
çalışabilir,
• Maliyetleri düşürür,
• E-posta üzerinden faks gönderilebilir,
• Faks gönderimine ilişkin detaylı rapor 
alınabilir.

FİREWALL GÜVENLİK DUVARI

Güvenlik açıklarının aza indirgenmesini 
sağlamak ve dışarıdan gelen tehlikeleri yok 
etmek adına “Firewall Güvenlik Duvarı” 
oluşturulmuştur. Bu sistem sayesinde 
Belediyemiz internet giriş ve çıkışları 
denetlenebilir hale getirilmiştir. Kullanıcıların 
internet erişimleri ile dışarıdan sistemimize 
erişimlerin yönlendirmeleri ve güvenliği de 
buradan sağlanmaktadır.

SANALLAŞTIRMA SİSTEMİ

Sanallaştırma sistemine geçilmeden önce 
fiziksel olarak birden çok sunucu 
kullanılmaktayken, sistemle birlikte fiziksel olarak 
bir sunucu üzerinden donanımın elverdiğince 
farklı sunucu kurma imkanı sağlanmıştır. Alınan 
sanallaştırma yazılımı ile bir fiziksel sunucuya en 
az altı farklı sunucu kurulmuştur. Sistemin en 
büyük avantajlarından biri maliyetleri en aza 
indirgemesidir. Ayrıca daha kolay yönetilebilir 
bir sistem imkanı da sunmaktadır.

YAZICI VE BİLGİSAYAR SİSTEMİNİN 
OPTİMİZASYONU VE BAKIMI

Belediyemizin maliyetlerini düşürmek adına tüm 
yazıcıların tüm belediye ile paylaşımı 
sağlanmış ve personelin ortak kullanıma 
açılmıştır. Bu sayede yeni oluşan birimler ve 
yeni personellere rağmen ek yazıcı alınmadan 
mevcut yazıcılarla ihtiyacın giderilmesi 
sağlanmıştır.
• 2015 yılı içerinde müdürlüklerimizden 
gelen 590 bilgisayar ve 231 yazıcı sorunu 
çözümlenmiş, 231 toner/kartuş değişimi 
gerçekleştirilmiştir.
• Network, tarayıcı, faks ve IP telefon 
gibi birçok alanda ortaya çıkan 1321 sorun 
çözümlenmiştir.

Sanallaştırma 
sistemiyle birlikte 
fiziki 14 sunucu 

yerine 2 fiziki 
sunucuyla 14 
sanal sunucu 

yöneltilmekte ve 
maddi tasarruf 

sağlanmaktadır.

Etüt Proje Müdürlüğü
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2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Kamu Mali Yönetim sürecini yeni bir anlayışla 
ele alan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanununa göre, kamu idarelerinin, 
kamu hizmetlerini istenilen düzeyde ve kalitede 
sunabilmek için bütçeleri ile faaliyet bazında 
kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık 
performans hedefleri ile göstergelerine 
dayandırmaları gerekmektedir. Bu kapsamda 
birimimizce hazırlanan 2016 Yılı Performans 
Programı Belediye Meclisinin 26.10.2016 tarih 
ve 233 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Onay 
sürecinin ardından 240 sayfalık Performans 
Programı kitabının Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü’yle ortaklaşa yürütülen bir 
çalışmayla tasarım süreci tamamlanmış 
baskıları yaptırılarak ilgili kurumlara dağıtımı 
sağlanmıştır. 

2014 YILI FAALİYET RAPORU

5018 sayılı Kanunun 41. Maddesi’nde: “Üst 
yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen 
harcama yetkililerince, hesap verme 
sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet 
raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama 
yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet 
raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet 
sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu 
düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Bu 
kapsamda birimimizce hazırlanan 2014 Yılı 
Faaliyet Raporu Belediye Meclisinin 
02.04.2015 tarih ve 96 sayılı kararı ile 
onaylanmıştır. Onay sürecinin ardından 146 
sayfalık Faaliyet Raporu kitabının Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü’yle ortaklaşa yürütülen 
bir çalışmayla tasarım süreci tamamlanmış 
baskıları yaptırılarak ilgili kurumlara dağıtımı 
sağlanmıştır.

MENDERES BELEDİYESİ TAŞINMAZ 
ENVANTERİ

Belediyemizin taşınmaz envanteri çalışmaları 
müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Bir 
önceki yıldan devam eden sağlıklı envanter 
oluşturma çalışmasına 2015 yılı içerisinde de 
devam edilmiş, gerçekleştirilen çalışma 
sonucunda aşağıdaki verilere ulaşılmıştır.  

2014 yılı faaliyet raporu ve 2016 yılı bütçe esaslı performans 
programı hazırlanarak meclisin onayına sunulmuştur.

C) STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ

Arsalar

TAŞINMAZ
TÜRÜ

TAŞINMAZ
ALANI  m2

TAŞINMAZ
ADEDİ

Araziler

İçinde Yapı 
Bulunduran Arsalar

Diğer Taşınmazlar

TOPLAM

341.139,97 554

5.700.274,27

212.732,98

227.130,29

6.481.277,51

171

256

144

1125
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GÜMÜLDÜR MANDALİNASI COĞRAFİ 
İŞARET BAŞVURUSU

2014-2023 İzmir Bölge Planı’nda yer alan 
İzmir ’e özgü yöresel ürünlerin markalaştırılması 
ve coğrafi işaretle tescillenmesi hedefi 
kapsamında, ilçemizin en önemli tarım 
ürünlerinden birisi olan Gümüldür 
Mandalinası’nın yöresel özelliklerinin ortaya 
konarak tanıtımı, üreticilerin desteklenip teşvik 
edilmesi ve ürünün yeni pazarlara ulaşmasına 
olanak sağlamak amacıyla, Menderes 
ilçesine özgü yöresel çapta tarım faaliyetleri 
yapılan; niteliği, üretim miktarı ve ekonomik 
değeriyle bölgemize has özellik arz eden 
Satsuma Gümüldür Mandalinası’nın coğrafi 
işaret çalışması Müdürlüğümüzce yapılmıştır. 
Mavi ve yeşilin göz kamaştırıcı biçimde kesiştiği 
Gümüldür kıyılarında yetişen dünyaca ünlü 
satsuma cinsi mandalinalar sulu, çekirdeksiz ve 
ince kabukludur. Tüm turunçgiller gibi Gümüldür 
mandalinası da sıcağı sever. Dikili yaklaşık 14 
bin 110 dekar alanı bulunan Menderes’in 
2015 mandalina rekoltesi 45 bin 37 ton olup 
ortalama dekara düşen rekolte 3 bin tondur. 
Gümüldür Mandalinası, Türkiye’de ve ihracatını 
yaptığımız ülkelerde rengi, kokusu, lezzeti ve 
tabi ki sağlığa yararlarıyla bir marka haline 
gelmiştir. Türkiye’nin neredeyse tüm 
pazarlarında mandalina ticareti yapanlar 
ürünlerinin satışını “Gümüldür Mandalinası” 
adıyla yapmaktadır.

Bu kapsamda ülkemizde yetkili tek mercii olan 
Türk Patent Enstitüsü’ne yapmış olduğumuz 
başvuru değerlendirme aşamasında olup yılın 
üçüncü çeyreğinde sonuçlanacaktır. Coğrafi 
işaretin Belediyemiz adına tescil amacı 
Gümüldür Mandalinası’nı daha bilinir hale 
getirmek ve ilçemiz ekonomisine katkı 
sağlamaktır.

MANDİ MARKA BAŞVURUSU

Belediyemizin ve ilçemizin zenginliği “Satsuma 
Gümüldür Mandalinası”nın ulusal ve 
uluslararası alanda tanınması amacıyla marka 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. “Mandi” ismi ve 
“Mandi İsim ve Şekli”nin tescil çalışmalarını 
yürütme adına Türk Patent Enstitüsü’ne 
başvurular yapılmıştır. Tescille birlikte Mandi 
markası ileri zamanlarda çeşitli ticaret 
kollarında kullanılabilir hale gelecektir.

MENDERES BELEDİYESİ

En şirin
belediye 

maskotu olan 
Mandi’nin marka 

başvurusu Türk 
Patent 

Enstitüsüne 
yapılmıştır.

Mandi

Etüt Proje Müdürlüğü
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Menderes'in 
kültürel 
miraslarından 
olan nazar 
boncuğu 
Menderes göz 
boncuğu 
fırınlarında 
yaşamaktadır.

GÖRECE NAZAR BONCUĞU ÜRETİM EL 
VE İŞLEME SANATI COĞRAFİ İŞARETİ

Somut olmayan kültürel miraslar arasında yer 
alan “Nazar Boncuğu” Menderes’in Görece 
Mahallesi’ndeki geleneksel ocaklarda 
üretilmektedir. İnsanı kem gözlerden 
koruduğuna inanılan boncukların el emeği, 
göz nuru ve alın teriyle üretilmesiyle başlayıp 
dünyanın dört bir yanına devam eden 
yolculuğu Görece’den başlamaktadır.  Bu 
sanat yüzyıllar içerisinde çok az değişikliğe 
uğramıştır. 3 bin yıllık antik Akdeniz cam sanatı 
tüm incelikleriyle Menderes göz boncuğu 
fırınlarında yaşamaktadır. Bugün gerçek nazar 
boncukları İzmir ’in Menderes ilçesinde bu işe 
gönül vermiş son birkaç usta tarafından 
üretilmektedir.
Daha öncesinde Görece Belde Belediyesi 
adına kayıtlı olan “Görece Nazar Boncuğu 
Üretim, El ve İşleme Sanatı Coğrafi İşareti” 
Menderes Belediyesi adına tescil işlemleri 
başlatılmıştır.

İMZA YETKİLİLERİ YÖNERGESİ

Belediyemizde daha önce bulunmayan “İmza 
Yetkilileri Yönergesi” 5393 sayılı Belediye 
Kanununun 38inci ve 42inci maddelerine 
dayanılarak Müdürlüğümüz tarafından 
hazırlanmış, 11.03.2015 tarih ve 95 sayılı yazı 
ile uygulanmaya başlamıştır.
Yönergenin amacı; yürürlükteki mevzuat ile 
Menderes Belediye Başkanlığına verilen 
görevlerin yerine getirilmesinde; Belediye 
Başkanı adına imzaya yetkili makamları 
belirlemek, verilen yetkileri belli ilkelere 
bağlamak, yöneticilik sıfatı bulunan görevlilere 
yetki tanımak suretiyle iş ve işlemlerin planlı, hızlı, 
verimli ve faydalı bir şekilde sonuçlandırılmasını 
sağlamaktır.

İlçemizin ve ilçemize özgü ürünlerin tanıtımı ve rekabet gücünün 
geliştirilmesi için Gümüldür Mandalinası Coğrafi İşaret başvurusu 
gerçekleştirilmiştir.

KATI ATIK ÜCRET TARİFESİ / TARİFE 
RAPORU

2872 sayılı kanunun 11. Maddesi 
kapsamında yürürlüğe giren ve 27.10.2010 
tarihli ve 27742 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık 
Bertaraf Tesisler Tarifelerinin Belirlenmesinde 
Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” 
hükümlerine ve bu doğrultuda ilgili bakanlıkça 
çıkarılan “Evsel Katı Atık Tarifelerinin 
Belirlenmesine Yönelik Kılavuz” kurallarına 
uygun bir şekilde “Menderes Belediyesi Evsel 
Katı Atık Toplama Ücret Tarifesi” belirlenmiştir.
Yine aynı yönetmelik hükümleri gereği söz 
konusu tarifenin raporu oluşturularak 
06.02.2015 tarih ve 51 sayılı meclis kararıyla 
yürürlüğe girmiştir.
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ



1602

Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü 1 müdür, 8 memur, 1 sözleşmeli 
personel, 3 işçi ve 6 büro personeliyle hizmet 
vermektedir. 
2015 yılında toplamda kurum içi ve kurum dışı 
gelen 20991 talep ve bilgilendirme yazısına 
9083 evrak tanzim edilmiş olup henüz 
yanıtlanmamış olan taleplerle ilgili işlemler 
2016 yılı içerisinde devam edecektir. Ayrıca 
gelen yazılar içerisinde bilgilendirme amaçlı 
yazılar da bulunmakta, bazı işlemler sistem 
üzerinden tamamlanmakta ve bu nedenle 
cevap evrakı tanzim edilmemektedir. 

İMAR DURUMU
Müdürlüğümüzden diğer kurum ve vatandaş 
tarafından talep edilen 1602 imar durumu 
evrakından 797‘sine ve iç yazışmayla gelen 
36 adet yazının 9’una yanıt verilmiştir.  

YAPI RUHSATI
Müdürlüğümüzden yeni yapı, tadilat, yenileme, 
yıkım, mal sahibi değişikliği, müteahhit 
değişikliği, şantiye şefi değişikliği, yapı denetim 
değişikliği, ilave, cezalı, istinat duvarı vb. yapı 
ruhsatı ile ilgili 365 adet talebe istinaden, 
bloklu inşaatlarda her bloğa 1 ruhsat olmak 
üzere 661 adet yapı ruhsatı düzenlenmiştir. 

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
Müdürlüğümüzden kurum dışı 355 talebe 
istinaden 88 adet yapı kullanma izin belgesi 
düzenlenmiş, yapı kullanma ile ilgili kurum içi 
çeşitli 12 talebin 8’ine evrak tanzim edilmiştir. 

YAPI KONTROL
Müdürlüğümüze toplamda 687 adet yazı ve 
dilekçenin 278 ine cevap verilmiştir. Vatandaş 
ve diğer kurumlardan gelen şikayetler üzerine 
ruhsatsız ya da ruhsat ve eki projelerine aykırılık 
teşkil eden yeni 42 adet yapının tespiti 

yapılarak yasal işlemleri başlatılmıştır. Tespiti 
yapılan yapılardan 6 tanesi ruhsatlandırılarak, 
9 tanesi de yıkılarak uygun hale getirilmiştir.
Ruhsatsız ya da ruhsat ve eki projelerine 
aykırılık teşkil eden yapılar ile ilgili 2015 yılı 
içerisinde 632.911,13 TL idari para cezası 
düzenlenmiş olup 459.929,37 TL ceza tahsil 
edilmiştir. 

YAPI DENETİM
Müdürlüğümüz tarafından 2015 yılı itibariyle 
toplam 2465 yapı denetim ve hakediş işlemi 
talebinden 813’üne evrak ile cevap verilmiş 
olup 1652 tanesinin işlemleri sistem üzerinden 
tamamlanmıştır.

NUMARATAJ
2015 yılı içerisinde numarataj ile ilgili kurum dışı 
1137 adet talebin 706’sı evrak tanzim 
edilerek, kalanlar ise sistem üzerinden 
sonuçlandırılmış, kurum içi 11 talebin (2014 
yılından sonuçlanmamış talepler de dahil 
olmak üzere) 19’una yanıt verilmiştir.  Ayrıca 
UAVT sistemi üzerinden de adres 
güncellemeleri yapılmaktadır.

HİSSE SATIŞI
2015 yılı içerisinde hisse ve arsa satışı, Tapu 
ve Kadastro Müdürlüğü satış, bağış işlemleri, 
tapu kütüğü kayıt işlemleri, satışa davet 
yazılarının, kurum içi yazışmaların ve yanıtlanan 
ekspertiz dosyalarının toplamı 467’dir. 

2015 yılında 
355 adet yapı 

kullanma izin 
belgesi 

ve 1602 adet 
imar durum 

talebi 
değerlendirmeye 

alınmıştır.

MENDERES BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
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İMAR PLANI
2015 yılı içerisinde toplam 23 adet imar planı 
çalışması yürütülmüş olup bunlardan 8’i 
reddedilmiş, 14’ü onanmış ve 1’i iptal edilmiştir. 
Bu çalışmalardan Seferihisar Doğanbey 
Termal Turizm Merkezi Gümüldür Kesimine ait 
1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan 
Notu Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Revizyon 
Nazım İmar Planı, 1/1.000 ölçekli Revizyon 
Uygulama İmar Planı ile İzmir Özdere Turizm 
Merkezi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 
ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanarak 
onanmış olup Seferihisar Doğanbey Termal 
Turizm Merkezi Gümüldür Kesimine ait 
1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan 

Notu Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Revizyon 
Nazım İmar Planı, 1/1.000 ölçekli Revizyon 
Uygulama İmar Planı ile ilgili itiraz 
değerlendirmeleri devam etmektedir. İzmir 
Özdere Turizm Merkezi 1/100.000 ölçekli 
Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Nazım 
İmar Planı henüz askıya çıkarılmamış, İzmir Bilim 
ve Teknoloji Parkı Teknoloji Geliştirme 
Bölgesine ait 1/5.000 Nazım İmar Planı ve 
1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığınca onanmış ve 27.04.2015 
tarihinde askıdan indirilmiştir. 2015 yılı 
içerisinde hazırlanmış-onanmış olan planların 
onama-red durum ve tarihlerini gösteren tablo 
aşağıda belirtilmiştir.

Modernleşen Menderes’imiz de amacımız halkımızın depreme 
karşı dayanıklı ve görsel açıdan daha kaliteli yapılarda 
yaşamasını sağlamaktır.

Menderes Merkez Uygulama İlevesi ve Revizyonu
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İmar Planı Değişiklikleri
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ONAMA DURUMU

SIRA 
NO 

PLAN ADI BELEDİYEMİZ 
İZMİR 

BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ 

AÇIKLAMALAR 

1 1016 Ada 2 Parsel İmar 
Planı Değişikliği 

Red - 
 

05.06.2015 tarih 143 sayılı 
Encümen Kararı ile 

reddedilmiştir. 
2 Menderes Merkez 

Uygulama ve İmar Planı 
İlavesi ve Revizyonu 

Onandı Onandı 05.06.2015 tarih 144 sayılı 
karar ile uygunluğuna karar 

verilmiştir. 
3 Cüneytbey Mah. 5 Ada Onandı Onandı 06.05.2015 tarihinde 

askıdan indirildi. 
4 Tekeli Mahallesi İptal  İptal 1/5.000 ölçekli Nazım İmar 

Planı ve 1/1.000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı 

revizyonu yapılması gerektiği 
için iptal edilmiştir. 

5 Cüneytbey Mahallesi, 
2055 Ada, 1 Parsel 

Red Red 05.05.2015 tarih 119 sayılı 
karar ile 1/1.000 ölçekli 
Uygulama İmar Planının 
reddine karar verilmiştir. 

6 İzmir Bilim ve Teknoloji 
Parkı Teknoloji Geliştirme 
Bölgesine ait 1/5.000 
ölçekli Nazım İmar Planı 

ve 1/1.000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı 

Değişikliği 

- - Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığınca onanmış ve 

27.04.2015 tarihinde 
askından indirilmiştir. 

7 Özdere Kıyı Kenar  Onandı Onandı 27.04.2015 tarihinde 
askıdan indirilmiştir. 

8 Özdere 288 Ada, 2 
Parsel 

Onandı Onandı 27.04.2015 tarihinde 
askıdan indirilmiştir. 

9 Hastane Yeri Onandı Onandı 27.04.2015 tarihinde 
askıdan indirilmiştir. 

10 Kemalpaşa Mah. Etibank 
2674 Parsel 

Onandı Onandı 24.04.2015 tarihinde 
askıdan indirilmiştir. 

11 Cüneytbey Mahallesi 
341 Ada 13 Parsel (SGK 

Tesis Alanı) 

Onandı Onandı 27.04.2015 tarihinde 
askıdan indirilmiştir. 

 



2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU

2015 
yılında 
23 adet 
plan 
değişikliği 
yapılmıştır.

Merkezimizde 577,80 hektar alanın uygulama İmar planı 
tamamlanmış olup ilçemizin kentsel gelişimi; şehrin yaşam kalitesini 
arttıran, sağlıklı kentsel mekanlara dönüşümünü sağlayan bu 
planlar ile gerçekleştirilmektedir.
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12 Altıntepe Mahallesi, 
754 Adanın 

Kuzeyindeki Spor Alanı 

- -  

13 Oğlananası Kısıkköy 
Sanayi Sitesi İmar Plan 

Değişikliği 

10.07.2015 
Tarih 166 

Nolu Karar ile 
Onandı 

Red  

14 Cüneytbey Mah. 15m-Iııd 
Pafta Trafo Tadilatı 

17.09.2015 
Tarih 203 

Nolu Karar ile 
Onandı 

Red  

15 Cüneytbey Mah. 15m-Iıb 
Pafta Trafo Tadilatı 

17.09.2015 
Tarih 204 

Nolu Karar ile 
Onandı 

Red  

16 Cüneytbey Mah. 15m-Iıd 
Pafta Trafo Tadilatı 

17.09.2015 
Tarih 205 

Nolu Karar ile 
Onandı 

Red  

17 Özdere Mahallesi 787 
Ada Doğusu, 1021 Ada 

Güneyi, 857 Ada 
Güneyi, 393 Ada Kuzeyi, 
228 Ada Güneyinde Yer 
Alan Bölgede Yapılan 

İmar Plan Tadilatı 

17.09.2015 
Tarih 206 
Nolu Karar 

Red  

18 Görece Mahallesi, 260 
Ada 1 Parselin 

Doğusunda Bulunan 
17m-Iııa Ve Menderes 
İlçesi, 16m-Ivc 1/1.000 

Ölçekli İmar Planı 
Değişikliği 

03.11.2015 
Tarih 245 

Sayılı Karar 

Red  

19 Yeni Bulgurca Mah.209 
Ada Kuzeyinde Bulunan 
Mezarlık Alanı Uygulama 

İmar Planı 

- 14.09.2015 
Tarih 05.886 
Sayılı Karar 
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PARSELASYON

2015 yılı içerisinde ve daha önceki yıllarda 
başlatılmış olanlar da dahil olmak üzere 
toplam 14 adet parselasyon çalışması 
işlemleri yürütülmüş olup, bunlardan 162 
numaralı, 159 numaralı, 151 numaralı ve 84/2 
numaralı parselasyonlar tescil edilmiş, 138 
numaralı parselasyon iptal edilerek 172 
numaralı parselasyon olarak düzenlenmiştir. 

Barbaros 109 ada ve 2081 adaları 
kapsayan parselasyon planı İzmir Büyükşehir 
Belediyesinin 10.11.2015 tarih 137044 sayılı 
yazısı ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
ilavesi ve Revizyonuna esas tekrar 
değerlendirilmesi için geri gönderilmiş, 170 
numaralı parselasyon planı ile ilgili de itiraz 
dilekçeleri değerlendirilmektedir. Parselasyon 
planlarına ait onama-ret-iptal durum ve 
tarihlerini gösteren tablo aşağıda belirtilmiştir.
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20 2078 Ada 1 Parsel 
Uygulama İmar Plan 

Değişikliği 

- (Çevre Ve 
Şehircilik 

Bakanlığı) 
18.09.2015 

Tarih 

 

21 Görece Cumhuriyet Mah. 
Kavşak Amaçlı Plan 

Değişikliği 

05.01.2015 
Tarih 16 Sayılı 

Kararı 

14.09.2015 
Tarih 05.883 
Sayılı Karar 

 

22 Seferihisar Doğanbey 
Termal Turizm Merkezi 
Gümüldür Kesimine Ait 

1/25.000 Ölçekli Çevre 
Düzeni Planı Plan Notu 

Değişikliği, 1/5.000 
Ölçekli Revizyon Nazım 

İmar Planı, 1/1.000 
Ölçekli Revizyon 

Uygulama İmar Planı 

-  
(Kültür Ve 

Turizm 
Bakanlığı) 

 
30.09.2015 

Tarih Ve 
217/06 Sayılı 

Kararı 

 

23 İzmir Özdere Turizm 
Merkezi 1/100.000 

Ölçekli Çevre Düzeni 
Planı Ve 1/25.000 

Ölçekli Nazım İmar Planı  

- (Kültür Ve 
Turizm 

Bakanlığı) 
 

08.12.2015 
Tarih 222/24 
Sayılı Kararı 
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2015 yılında 14 adet parselasyon çalışmasının tamamı 
belediyemiz tarafından onanmış olup 5 adedi İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından onanmış geri kalan çalışmalar onay 
beklemektedir.

SIRA 
NO 

PARSELASYON BELEDİYEMİZ İZMİR 
BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ 

 

1 150 no.lu parselasyon Onandı Onandı İtiraz değerlendirmeleri 
için İzmir Büyükşehir 

Belediyesine 
gönderilmiştir. 

2 151 no.lu parselasyon Onandı Onandı Tescil Edildi. 

 
3 

170 no.lu parselasyon Onandı - Onama için İzmir 
Büyükşehir Belediyesine 

gönderildi. 

4 162 no.lu parselasyon Onandı Onandı Tescil Edildi. 

5 159 no.lu parselasyon Onandı Onandı Tescil Edildi. 

6 172 no.lu parselasyon Onandı Onandı - 

 180 no.lu parselasyon planı 
(Gölcükler Mahallesi) 

30.09.2015 tarih 906 
sayılı Encümen Kararı ile 

onandı. 

- 05.10.2015 tarihinde 
onama için İzmir 

Büyükşehir Belediyesine 
gönderilmiştir. 

8 179 no.lu parselasyon planı 
(Özdere – Orta Mahalle) 

16.12.2015 tarih 179 
sayılı Encümen Kararı ile 

onandı. 

- 22.12.2015 tarihinde 
onama için İzmir 

Büyükşehir Belediyesine 
gönderilmiştir. 

9 178 no.lu parselasyon planı 
(Cüneytbey Mahallesi) 

01.07.2015 tarih 632 
sayılı Encümen Kararı ile 

onandı. 

- 01.10.2015 tarihinde 
onama için İzmir 

Büyükşehir Belediyesine 
gönderilmiştir. 

10 177 no.lu parselasyon planı 
(Özdere - Cumhuriyet 

Mahallesi) 

01.07.2015 tarih 628 
sayılı Encümen Kararı ile 

onandı. 

- 28.07.2015 tarihinde 
onama için İzmir 

Büyükşehir Belediyesine 
gönderilmiştir. 

11 176 no.lu parselasyon planı 
(Kısık Mahallesi) 

15.07.2015 tarih 655 
sayılı Encümen Kararı ile 

onandı. 

- 31.08.2015 tarihinde 
onama için İzmir 

Büyükşehir Belediyesine 
gönderilmiştir. 

12 175 no.lu parselasyon planı 
(Barbaros Mahallesi) 

17.06.2015 tarih 579 
sayılı Encümen Kararı ile 

onandı. 

- Belediyemizce tekrar 
değerlendirilmesi için 

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 

geri gönderilmiştir. 

13 174 no.lu parselasyon planı 
(Görece Mahallesi) 

17.06.2015 tarih 581 
sayılı Encümen Kararı ile 

onandı. 

- 10.07.2015 tarihinde 
onama için İzmir 

Büyükşehir Belediyesine 
gönderilmiştir. 

14 84/2 no.lu parselasyon Onandı Onandı Tescil Edildi. 
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FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU



Fen İşleri Müdürlüğü 5 İnşaat Mühendisi, 1 
Makine Mühendisi, 2 İnşaat Teknikeri, 1 Harita 
Teknikeri, 1 Memur, 26 kadrolu işçi, 63 şirket 
işçisi olmak üzere toplam 98 personelle ve 
gerektiğinde dışarıdan hizmet satın almak 
suretiyle hizmetlerini yürütmektedir.

5747 sayılı yasa kapsamında kapanan 
belediyelerin belediyemize bağlanmasından 
dolayı 01.04.2010 tarihine kadar birlikte 
yürütülen İmar ve Fen İşleri Müdürlüğü 5393 
sayılı belediye kanunun 48. Maddesine göre 
ayrılarak Fen İşleri Müdürlüğü kurulmuştur.

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

Menderes Belediyesi sınırları dâhilinde; yol, 
bordür, tretuar, istinat yapım işleri ve okullarda, 
kamu hizmet binalarında, sağlık tesislerinde, 
spor tesislerinde, sosyal tesislerde, muhtarlık 
binalarında ve dini yapılarda gerekli tamirat, 
bakım, onarım faaliyetleri yürütülmüştür.

MENDERES BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü

YOL VE KALDIRIM ÇALIŞMALARI

Eski Hali

Yeni Hali

Yeni Hali
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Altıntepe Mahallesi genelinde bulunan bütün 
üretim yolları ile Öztürkler, 2000, Armutluk 1,2,3 
Küme evleri, Jandarma Yolu ve Jandarma Yolu 
Küme evleri, Damlar Mevkii Küme evleri, 
Sinafaklar,  Sarıçay 1 ve 2 Mevkii Küme evlerini 
kapsayan sokaklar ve 9550, 9551, 9552, 
9557, 9558, 9107/1, 9105,790,787,534 
sokaklarının yol kenarları yüzey suyu kesiklerinin 
tamamı açıldı ve gerekli görülen yerlerde künk 
çalışması yapıldı.

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU

Eski Hali

Yeni Hali

Eski Hali

Yeni Hali
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Özdere Cumhuriyet Mahallesi 3022 sokak 
parke taşı yapılması

Efemçukuru Mahallesi çöken yolun istinat 
duvarı yapılarak revize edilmesi ve mahalle 
içinde toprak kayması riski olan yerlere istinat 
duvarı yapılması

MENDERES BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü

Gölcükler Mahallesi 902 sokakta bulunan 
geçişlere su kanalı açılması ve künk konulması.

Keler Mahallesi Deliömerli Camii bahçesinde 
düzenleme yapılması

Eski Hali

Yeni Hali

Eski Hali

Yeni Hali

Eski Hali
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Keler Mahallesi Deliömerli Camii bahçe duvarı 
çalışması

Develi Mahallesi 9119 sokağın genişletme ve 
parke taşı döşenmesi çalışmaları

Develi Mahallesi 9123 sokak parke taşı 
döşenmesi

Yeni Hali

Eski Hali

Yeni Hali

Eski Hali

Yeni Hali

Eski Hali
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Develi 9120 sokak parke taşı yapım çalışması

MENDERES BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü

Gümüldür 6254 sokağın açılması

Kısık Mahallesi 7710/1 sokakata su kanalı 
yapım çalışması

Eski Hali

Eski Hali

Yeni Hali

Yeni Hali

Yeni Hali

Eski Hali
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Barbaros Mahallesi 428 sokak geri dönüşümlü 
asfalt çalışması

Dereköy Mahallesinin içerisinden geçen 
derenin her iki tarafına parke taşı yapılması 

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU

Yeni Hali

Eski Hali

Yeni Hali

Yeni Hali Eski Hali

Eski Hali
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Dereköy Mahallesi Pirentepe Küme evleri 
sokak geri dönüşümlü asfalt çalışması
  

                      

Efemçukuru Mahallesi künk çalışmaları

MENDERES BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü

Görece Hürriyet Mahallesi Dumlupınar 
Muharebe sokakta bulunan dere geçişinin 
Gazi Atatürk sokağa birleştirilmesi

Yeni HaliYeni Hali

Eski Hali

Eski Hali
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Görece Hürriyet Mahallesi Dumlupınar 
Muharebe sokak tretuar çalışması

Görece Cumhuriyet Mahallesi 5062 sokak 
parke taşı yapılması

Görece Hürriyet Mahallesi yüzey sularının 
tahliyesi için kanal yapılması

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU

Yeni Hali

Yeni Hali

Eski Hali

Eski Hali
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Görece Cumhuriyet Mahallesi 5068 sokak ve 
Gazi cad. parke taşı yapılması

Değirmendere Mahallesi Malta yolunun 
stabilize malzeme ile kaplanması

MENDERES BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü

Barbaros Mahallesi mezarlığının bahçe 
düzenlenmesi

Yeni Hali

Yeni Hali

Eski Hali

Eski Hali

Yeni Hali

Eski Hali
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Gazipaşa Mahallesi Mestanlı Camii çevresi 
yolların asfalt kaplanması

Kemalpaşa Mahallesi 23 Nisan parkı istinat 
duvarının yapılması

Gölcükler Mahallesi Çınar sokağın stabilize 
malzeme ile kaplanması

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU

Yeni Hali

Eski Hali

Eski Hali

Eski Hali

Yeni Hali
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MENDERES BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü

Gölcükler Mahallesi 797 sokağın parke taşı 
yapılması

Kemalpaşa mahallesi İnönü Caddesi kaldırım 
çalışması

Karakuyu Mahallesi mezarlık girişinin parke taşı 
ile kaplanması

Yeni Hali

Yeni Hali

Eski Hali

Eski Hali

Yeni Hali

Eski Hali
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Kemalpaşa mahallesi Cumaovası caddesinin 
asfalt yama yapılması

Gölcükler Mahallesi Ege sokağın açılması

Kasımpaşa Mahallesi 223 sokak kaldırım 
çalışması

Kasımpaşa Mahallesi 234 sokak kaldırım 
çalışması

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU

Eski Hali

Eski Hali

Yeni Hali
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MENDERES BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü

Oğlananası (7017 sokak) üretim yolunun 
yapılması

Oğlananası 7043 sokağın parke taşı tamir 
çalışması

Oğlananası 7017/2 sokak istinat duvarı 
çalışması

Tekeli Rekreasyon alanı istinat duvarı yapılması

Yeni Hali

Yeni Hali

Eski Hali
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Karakuyu Mahallesi künk ve mazgal çalışması Karakuyu Mahallesi meydan düzenlenemesi 
çalışmaları

Çileme Mahallesi üretim yollarının yapılması

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU

Eski Hali

Yeni HaliYeni Hali

Yeni Hali

Eski Hali
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MENDERES BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü

Yeniköy Mahallesi Bahçecik Mevkii parke taşı 
çalışması

Barbaros Mahllesi 420 sokak dere geçişi 
genişletme ve yola stabilize malzeme serilmesi

Cüneytbey Mahallesi İbrahim Turan Caddesi 
parke taşı tamiri çalışmaları

Cüneytbey 607 sokak parke taşı tamiri 
çalışmaları

Yeni Hali

Yeni Hali

Eski Hali
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Çatalca Mahallesi dere geçişi genişletme ve 
bozulan yol kenarına beton atılması çalışması

Barbaros Mahallesi 428 sokak dere geçişi 
genişletme çalışması

Kasımpaşa Mahallesi 223 sokak kaldırım 
çalışması

Küner Mahallemizde vatandaşımızın selden 
zarar gören duvarının yapılması

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU

Yeni Hali

Eski Hali

Eski Hali

Yeni Hali
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MENDERES BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü

Küner Mahallesinde su biriken, çamur olan, 
yapısal özelliğini yitirmiş göçükler oluşmuş 
sokaklar ve kaldırımlar tespit edilerek çalışma-
lar başladı. Tespiti yapılan Küner küme evleri 
sokak, 7804, 7805, 7807, 7808, 7809, 
7810, 7811,7812, 7813, 7814,  7815, 
7816, 7817, 7825, 7828, 7828/1, 7834, 
7835, 7836, 7838  Küner meydanında imalat 
çalışmaları bitirilerek vatandaşlarımızın yol 
sorunları giderilmiştir.

Eski Hali

Eski HaliEski Hali

Eski Hali Eski Hali
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YILI FAALİYET RAPORU

Yeni HaliYeni Hali

Yeni HaliYeni Hali

Yeni Hali Yeni Hali
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MENDERES BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü

Kemalpaşa Mahallesi 169 sokaktaki 
vatandaşlarımıza merdiven yapılarak karayolu-
na ulaşım sağlanmıştır.

Kemalpaşa Mahallesi 114 sokak parke taşı 
tamir çalışmaları

Kasımpaşa Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi 
parke taşı tamir çalışmaları

Cüneytbey Mahallesi Saha sokak parke taşı 
tamiri

Eski Hali

Yeni Hali
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Kasımpaşa Mahallesi Çakallar sokak parke 
taşı tamiri

Kasımpaşa Mahallesi Çevik sokak parke taşı 
tamiri

Barbaros Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi 
kaldırım düzenlemesi çalışmaları

Barbaros Mahallesi 340 sokakta biriken 
yağmur sularının tahliye edilmesi.

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU

Yeni Hali

Eski Hali

Eski Hali

Yeni Hali

146



MENDERES BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü

Develi Mahallesi tehlikeli yapının yıkılması

Develi Akçaalan Camii giren yağmur sularının 
engellenmesi

Gölcükler Mahallesi 785 sokak parke taşı tamir 
çalışmaları
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Tekeli Mahallesi Petek sokak parke taşı 
çalışmaları

Görece 5173 sokağın açılması
  

Görece Ticaret Merkezi arkasında kazı ve 
perde duvar yapımı 

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU

Eski Hali

Yeni Hali
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MENDERES BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü

Gümüldür sahilde bulunan Belediyeye ait yeşil 
alanların bataklıktan kurtulması

Özdere Cumhuriyet Mahallesi 3026 sokağın 
parke taşı yapılması

Özdere 2283 sokağın açılması

Özdere Cumhuriyet Mahallesi Alimoğlu 
Caddesi kaldırım çalışması

Yeni Hali

Yeni Hali

Eski Hali

Eski Hali
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Özdere Alimoğlu Caddesi istinat duvarı 
çalışması

Özdere Cumhuriyet Mahallesi 3034 sokağın 
parke taşı yapılması

Özdere Yoncaköy Kuyumcular Sitesi yol 
çalışmaları

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU
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MENDERES BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü

Özdere Yoncaköy Kuyumcular Sitesi 
içerisinde bulunan tüm beton yollar kazınarak 
yerine parke taşı döşenmiştir.

Barbaros Mahallesi 354 sokak mazgal 
çalışması

Cüneytbey Mahallesi Şehit Murat Caddesi 
asfalt yama çalışması

 
Cüneytbey Mahallesi 9510 sokağın açılması
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Menderes İlçesinde bulunan üretim yolları 
stabilize melzeme kaplanmış, gerekli yerlere 
künk konularak vatandaşlarımızın dere 
geçişlerinde rahat etmesi sağlanmıştır.

Belediyemizce; 

Bulgurca Mahallesinde; 8 km olmak üzere 
toplam 281,5 km üretim yolu yol stabilize 
malzeme ile kaplanmıştır.

Ayrıca;

Mithatpaşa Mahallesinde; 6 km olmak üzere 
toplam 40 km yol geri döşünümlü asfalt 
malzeme ile kaplanmıştır.

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU

Gölova Mahallesinde;            7,5 km 

Akçaköy Mahallesinde;              5 km

Çatalca Mahallesinde;           17 km

Dereköy Mahallesinde;            14 km

Oğlananası Mahallesinde;      22 km

Çamönü Mahallesinde;           18 km

Ataköy Mahallesinde;              14 km

Çileme Mahallesinde;              23 km

Çile Mahallesinde;                  10 km

Tekeli Mahallesinde;                23 km

Develi Mahallesinde;               12 km

Görece Mahallesinde;               10 km

Sancaklı Mahallesinde;              7 km

Karakuyu Mahallesinde;           17 km

Küner Mahallesinde;                  3 km

Değirmendere Mahallesinde;   14 km

Yaniköy Mahallesinde;             12 km

Özdere Mahallesinde;             18 km

Gümüldür Mahallesinde;             7 km

Keler Mahallesinde;                   6 km

Şaşal Mahallesinde;                  4 km 

Gölcükler Mahallesinde;           6 km

Barbaros Mahallesinde;           7 km

Altıntepe Mahallesinde;           7 km

Cüneytbey Mahallesinde;        5 km

Görece Mahallesinde;             8 km
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MENDERES BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü

Değirmendere Mahallemizde bulunan 
kahvehane ve köy meydanı düzenlemesi

2015 yılı içerisinde İlçemiz genelinde 11800 
m2 kaldırım, 23500 m bordür, 107500 m2 kilit 
parke taşı yapılmıştır.

Altıntepe Mahallesi Bilali Habeşi Camii çevre 
duvarının yapımı

Mendereste bulunan derelerin temizliğinin 
yapılması

153         



• Menderes İÖO boyası yapıldı.
• Oğlanansı meydanda bulunan WC 
lerin temizsu bağlantıları yapıldı.
• Oğlananası İÖO temiz ve pis su 
tesisatı yapıldı.
• Değirmendere camii şadırvan 
bataryaları değiştirildi.
• Ataköy camii su borusu değiştirildi
• Oğlananası İÖO projeksiyon cihazı 
kablosu tesisatı yapıldı.
• Kemalpaşa Mahallesi 148 sokak 
aydınlatma direkleri kabloları yenilendi.
• Karakuyu mahallesi çevre 
aydınlatması yapıldı.
• Gölova Mahallesi meydan WC 
lerindeki su arızaları yapıldı.
• Menderes Spor kulübü elektrik 
arızaları yapıldı.
• Küner İÖO su arızaları yapıldı.
• Dereköy meydan ve park 
aydınlatılması yapıldı.
• Oğlananası sağlık ocağı bahçesine 
parke taşı yapıldı.
• Karakuyu kahvehanesine tadilat ve 
boya işleri yapıldı.
• Altıntepe Mahallesi Gül Mescid 
bahşesine parke taşı döşendi.
• Menderes 19 Mayıs stadyumu 
aydınlatmaları yenilendi.
• Adliye Sarayı mutfak ve odalarının 
boyası yapıldı.
• Yeniköy Mahallesi Bahçecik Camii 
kanal bağlantısı yapıldı.
• Küner camii elektrik arızaları yapıldı.
• Görece Anaokulu bahçesine beton 
atıldı.
• Oğlananası  sağlık ocağı boyandı.
• Gölova Mahallesi kahvehanesinin 
boya ve tadilat işleri yapıldı.
• Gölova doktor odası ve kuran kursu 
boyandı.

• Gazi İÖO çevre aydınlatması yapıldı
• Özdere Tahir Çamur Lisesi dış bahçe 
demirleri boyandı.
• Çamönü İÖO bahçesi düzenlendi.
• Menderes Gençlik parkı boya ve 
tadilat işleri yapıldı.
• Özdere Gençlik parkı boya ve 
tadilat işleri yapıldı.
• Sancaklı Mahallesi dernek binasının 
iç ve dış elektrik tesisatı yapıldı.
• Oğlananası Muhtarlık binaları 
boyandı.
• Oğlananası eski belediye binası 
boyandı.
• Yeniköy Mahallesi Kuran kursunun 
boya ve tadilat işleri yapıldı.
• Palamutarası tarımsal sulamanın tamir 
ve bakımı yapıldı.
• Altıntepe Mahallesi Gül Mescidin 
çevre duvarları boyandı.
• Özdere Sedat Balcı stadyumunun 
boya ve tadilat işleri yapıldı.
• Menderes kapalı pazaryerine 
mescid yapıldı.
• Görece spor salonu önü 
aydınlatması yapıldı.
• Çileme sağlık ocağının bahçe 
düzenlemesi yapıldı.
• Develi İÖO boya ve tadilat işleri 
yapıldı.
• Gölcükler Mahallesi Adnan Olcay 
İÖO anasınıfının boyası yapıldı.
• Ataköy anons sisteminin tamiratı 
yapıldı.
• Çamönü İÖO boya ve tadilat işleri 
yapıldı.
• Kemalpaşa Mahallesi Hal Eğitim 
binasının boya ve tadilat işleri yapıldı.
• Özdere köpek barınağı idari binası 
boyandı.
• Sancaklı Köy kahvehanelerinin boya 
ve tadilat işleri yapıldı.

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU
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MENDERES BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü

Altıntepe, Kemalpaşa, Oğlananası, Bulgurca, 
Tekeli, Özdere ve Cüneytbey Mahallelerimize 
Sosyal Tesis, Tenis, Basketbol ve Futbol 
Sahalarının yapımına başlandı.

Gazipaşa Mahallesi Mestanlı Camii yapımı 
tamamlanmıştır.

Samancıoğlu Camii Restorasyon Çalışmaları 
devam etmektedir.
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Önceki Dönemden yarım kalan Özdere 
Meydan Çarşı ve Sosyal Tesisler Yapım İşine 
Yeni İhale Yapılarak Devamına Başlandı.

Barbaros Mahallesi Temizlik İşleri Şantiyesi 
Tamamlandı.

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU
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MENDERES BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü

Oğlananası düğün salonu tamamlandı.    

Bulgurca Mahallesi Meydan Düzenlemesi 
çalışmaları devam etmektedir.      

Görece Mahallesinde Bulunan kaba inşaat 
halindeki Görece Ticaret Merkezi Tamamlandı.
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Yıkık minare restorasyon çalışmaları devam 
etmektedir.

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU
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2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU

PARK VE BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ



MENDERES BELEDİYESİ Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1 müdür, 4 memur, 
1 sözleşmeli personel, 1 büro personeli, 7 
belediye işçisi olmak üzere toplam 14 
personel ile birlikte parklar, yeşil alanlar, refüjler 
ve kamu alanlarının bahçelerinde hizmet 
vermektedir.

Dereköy Parkı

• Proje alanı, Dereköy sınırları içindedir.
• Toplam alan 330 m2 olmak üzere, 
çocuk oyun alanı 75 m2, oturma alanları ve 
255 m2’si yeşil alan olarak projelendirilmiştir.
• Parkta aydınlatma, bank ve çöp 
kovası montajları da yapılmıştır.

Çocukların, eğlenceli vakit geçirirken, 
sosyalleşmesine katkı sağlamak amacı ile 
yapılmıştır.

Dereköy - Dere Kenarı Parkı

• Proje alanı, Dereköy dere kenarı 
sınırları içindedir.
• Toplam alan 300 m2 olmak üzere, kilit 
parke zemin 190 m2, Kauçuk zemin 110 m2’dir.
• Açık havada spor yapmak isteyen 
vatandaşlarımız için 5’li fitness grubu, çocuklar 
için ise salıncak ve tahterevalli montajları 
yapılmıştır.

Çamönü Parkı

• Proje alanı, Çamönü köyü sınırları 
içindedir.
• Toplam alan 550 m2 olmak üzere, 
çocuk oyun alanı 95 m2, fitness alanı 100 m2 
ve 355 m2      yeşil alan olarak projelendirilmiştir.
• Parkta, aydınlatma, bank ve çöp 
kovası montajları yapılmıştır. 

Parklar 
projelendirilirken 

çocukların 
eğlenceli vakit 
geçirmeleri ve 
sosyalleşmeleri 
amaçlanmıştır.

TAMAMLANAN PROJELER

Eski Hali

Yeni Hali
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Çileme Sağlık Ocağı Bahçesi

• Proje alanı, Çileme Köyü sınırları 
içindedir.
• Toplam alan 227 m2 olmak üzere, 
sert zemin 190 m2, yeşil alan ise 37 m2 olarak 
projelendirilmiştir.

201 Sokak Parkı

• Toplam proje alanı, 200 m2 olmak 
üzere, sert zemin 115 m2, yeşil alan 85 m2 

olarak projelendirilmiştir.

Çevre halkının oturup vakit geçirebileceği bir 
mekan haline getirilmesi amaçlanmıştır.

Göktur Parkı

• Proje alanı Özdere Çukuraltı sınırları 
içindedir.
• Toplam alan 1831 m2 olmak üzere, 
çocuk oyun alanı 115 m2, sert zemin 728 m2, 
yeşil alan 988m2 olarak projelendirilmiştir.
• Aydınlatma, bank ve çöp kovası 
montajları yapılmıştır.

Mahalle halkının yeşil alan ve dinlence alanı 
ihtiyacına cevap vermesi hedeflenmiştir.

2015 yılı içerisinde vatandaşımızın aileleriyle rahatça vakit 
geçirebileceği ve sosyalleşebileceği 10 adet yeni park hizmete 
sunulmuştur.

Yeni Hali

Eski Hali

Yeni Hali
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Orta Mahalle Muhtarlık Yanı Parkı               

• Proje alanı Özdere Orta mahalle 
sınırları içinde yer almaktadır.
• Toplam alan 1704 m2 olmak üzere, 
yeşil alan 1070 m2, sert zemin 534 m2, çocuk 
oyun alanı ise 100 m2  olarak projelendirilmiştir.
• Aydınlatma, bank ve çöp kovası 
montajları yapılmıştır.

Parkta çocukların eğlenerek ve oynayarak 
öğrenmelerine destek olmak amacı ile 
tasarlanmıştır.

Eski Hali

Eski Hali Yeni Hali

Yeni Hali

Yeni Hali
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Oğlananası 
Kır Düğün 
Salonu 
yapımı da 
tamamlanmış 
ve hizmete 
açılmıştır.

Oğlananası Kır Düğün Salonu

• Proje alanı Oğlananası Köyü sınırları 
içindedir. 
• Toplam proje alanı 5840 m2 olmak 
üzere, 617 m2 kapalı düğün salonu, 1600 m2 

kır düğün salonu, 50 araçlık otopark ve çocuk 
oyun alanı yapılmıştır.
Köy halkının düğün, eğlence ve toplantı 
mekanı alanlarının ihtiyacını karşılamak 
amaçlanmıştır.

Tekeli Parkı
    
• Proje alanı Tekeli köyü sınırları 
içindedir.
• Toplam alan 8000 m 2 üzeri park ve 
düğün salonu olarak planlanmaktadır.

2015 yılı sonunda parklarımızın sayısı 64 adete ve toplam yeşil 
alan büyüklüğü 114.421 m2'ye ulaşmıştır.
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DEVAM EDEN PROJELER

Çukuraltı Sahil Yolu Projesi

• Proje alanı Özdere Çukuraltı Sahil 
sınırları içindedir.

Proje Kapsamı:
• 1,5 km uzunluğundaki plajın 
düzenlenmesi,
• Işıklı yürüyüş yolu ve bisiklet yolu 
yapımı,
• Görme engelli vatandaşımız için 
uygun zemin düzenlemesi ve ortopedik 
engelliler için yüzme rampası yapımı,
• Belediye sosyal alanları, kafeterya 
ve 2 adet seyir terası yapımı,

Bu düzenleme ile insanların denizden 
faydalanıp vakit geçirebileceği, yürüyüş 
yapıp dinlenebileceği, bisiklet yolunu kullanıp 
spor yapabileceği alanların yapılması 
hedeflenmiştir.

23 Nisan Parkı

• Proje alanı Gölcükler Caddesi, 160 
sokakta yer almaktadır.
• Toplam alan 1200 m2 olmak üzere, 
360 m2 çocuk oyun alanı, 400 m2 sert zemin 
ve 440 m2 yeşil alan olarak revizesi yapılmıştır.

Çevre halkının dinlenerek çocuklarıyla 
eğlenceli vakit geçirebileceği bir alan haline 
getirilmiştir. Vatandaştan gelen talep 
doğrultusunda parkta bulunan çevre duvarlar 
yıkılarak halka açık bir park alanı haline 
getirilmiştir.

Parklarımıza 
yönelik yapılan 

tüm çalışmalarda 
vatandaşımızdan 

gelen talepler 
dikkate 

alınmaktadır.

Eski Hali

Eski Hali
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Ay Yıldız Parkı

• İlçe merkezi Kasımpaşa mahallesinde 
mevcut halde bulunan parkın revizesi 
yapılacaktır.
• Sembolik köprü çevresinde havuz ve 
oturma alanları, kent simgesi projelendirilmiştir.
• Bayanlar lokali ve çocuk oyun 
alanları eklenecektir.

Planlama çalışmaları kapsamında hem ilçenin 
tanıtımına katkı sağlamayı, hem de 
vatandaşımıza yeni ve modern sosyal alanlar 
kazandırmayı hedeflenmektedir.

Çukuraltı Sahil Yolu Projesi, Çukuraltı mevkiini 1.5 km 
uzunluğundaki plajıyla ve içerisinde yer alan sosyal donatılarıyla 
İzmir'in en gözde sahili yapacaktır.

Yeni Hali

Yeni Hali

Yeni Hali
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Gençlik Parkı

• İlçe merkezinde Kemalpaşa 
Mahallesinde yer alan parkın revizesi 
yapılacaktır.
• Toplan alan 6.650 m2 olmak üzere,, 
sert zemin 2.073 m2, yeşil alan 3.677 m2, 
çocuk oyun alanı 500 m2, kafeterya alanı 200 
m2, müzikli animasyonlu ve özel ışıklandırılmalı 
havuz 200 m2 olarak projelendirilmiştir.

Projemizde modern mimari dikkate alınarak, 
halkımızın keyiflice vakit geçirebileceği sosyal 
alanlar planlanmaktadır.

Hanımeli Parkı

• Toplam alan 2583 m2 olmak üzere, 
1181 m2 yeşil alan, 450 m2 skateboarding 
alanı, 135 m2 çocuk oyun alanı, 80 m2 fitness 
alanı ve 737 m2 sert zemin olarak 
projelendirilmiştir.

Kaykay parkları ailelerin çocuklarını daha 
rahat bir şekilde bu sporu yapmak üzere 
yollamalarına katkı sağlamak amacı ile 
tasarlanmış, aynı zamanda çevre halkının yeşil 
alan ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır.

Değirmendere Parkı

• Proje alanı Değirmendere köyü 
sınırları içinde yer almaktadır.
• Toplam alan 205 m2 olmak üzere,  
96 m2 kauçuk zemin, 20 m2 sert zemin, 90 m2 
yeşil alan, park etrafına ise 22 m2 tel çit olarak 
projelendirilmiştir.

Köy halkının yeşil alan ihtiyacının karşılanması 
ve çocukların sosyal aktivitelerini 
gerçekleştirebilmesi amacı ile projelendirilmiştir.

Vatandaşımıza 
ve minik 

yüzlerimize hitap 
edecek olan 
içinde müzikli 
animasyonlu 

havuzu ve 
kafeteryası olan 
projeler üretiyor 

ve hayata 
geçiriyoruz.
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bir projedir.
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Görece Ticaret Merkezi Arkası

• Proje alanı, Göçmen Konutları 
Hürriyet Mahallesi’nde Mustafa Kemal 
İlköğretim okulu yanındadır.
• Toplam proje alanı 5950 m2 olmak 
üzere, yapısal alan 3892 m2, yeşil alan 2058 
m2 olarak planlanmıştır.
• Proje alanı topografik yapısı itibari ile 
eğimli bir alandadır. Bu eğimi değerlendirmek 
amacı ile kaskatlı bir havuz dizayn edilmiştir.

Planlanan alanda öncelikle halkın yeşil alan 
ihtiyacını karşılamak hedeflenmektedir.

Görece Rekreasyon Alanı

• Proje alanı Görece mevkiinde yer 
almaktadır.
• Toplam alan 74.000m2’den 
oluşmaktadır.

Projemizde; çocuklarımızın sosyalleşebileceği, 
oynarken veya eğlenirken aynı zamanda da 
öğrenebileceği alanlar oluşturulmaya 
çalışılmıştır.
Aynı zamanda, kafeterya ve yapay gölet inşa 
ederek ilçe sakinlerimizin huzur içerisinde vakit 
geçirebileceği dinlenme alanları, kültürel 
faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri amfi 
tiyatro, spor aktivitelerini 
gerçekleştirebilecekleri spor alanlarını ( yüzme 
havuzu, basketbol sahası, voleybol sahası, 
tenis kortu vb.) tasarlayarak, insanların ortak bir 
sosyal alanda toplanmasını ve mahalle 
ilişkilerinin arttırılması hedeflenmektedir.
Projelendirdiğimiz rekreasyon alanı içerisinde 
planladığımız dünya bahçeleri ile halkımıza 
dünya bahçelerinden örnekler sunmak ve 
peyzaj çalışmalarımızla huzur içerisinde 
gezebilecekleri mekanlar planlanmaktadır.

168



MENDERES BELEDİYESİ Park ve Bahçeler Müdürlüğü

KAMU KURUMLARINA VE CAMİLERE 
YAPILAN ÇALIŞMALARIMIZ

Sancaklı Ahmetcik İlköğretim Okulu

• Okul bahçesinde bulunan oyun 
grubunun tamiri ve boyaması yapıldı. 
• Zemine toprak serimi yapıldı. 
• Okul bahçesine bank ve çöp kovası 
montajları yapıldı. 
• Okul bahçesindeki otlar ve çalılar 
temizlendi.

Şaşal İlköğretim Okulu

• Okul bahçesi içinde bulunan oyun 
grubunun tamiri ve boyaması yapıldı. 
• Zemine toprak serimi yapıldı. 
• Bahçe içinde bulunan ağaçlar 
budandı.

Karakuyu İlköğretim Okulu

• Okul bahçesi içinde bulunan oyun 
grubunun bakım ve boyaması yapıldı. 
• Oyuncak grubu okul bahçesinden 
çıkartılarak meydana alındı. 
• Zemine toprak serildi.

Görece Şehit Mustafa İlköğretim Okulu

• Okul bahçesinde bulunan tüm 
ağaçların budaması ve bakımları yapıldı.

Küçük Melekler Anaokulu

• Okul bahçesinde bulunan tüm 
ağaçların budaması ve bakımları yapıldı.

Yeniköy İlköğretim Okulu

• Okul bahçesinde bulunan oyun 
grubunun boyaması yapıldı. 
• Bahçe içinde bulunan ağaçların 
budaması yapıldı.

Çatalca İlköğretim Okulu

• Okul bahçesinde bulunan oyun 
grubunun tamiri ve boyaması yapıldı. 
• Zemine toprak serimi yapıldı.
• Anaokulu bahçesinde ise ot temizliği 
yapıldı.

Tekeli İlköğretim Okulu

• Okul bahçesinde bulunan oyun 
grubunun boyaması yapıldı. 
• Bahçe içinde bulunan ağaçların 
budama ve ot temizliği yapıldı.

Küner İlköğretim Okulu

• Okul bahçesinde bulunan oyun 
grubunun boyaması yapıldı. 
• Bahçe içinde bulunan ağaçların 
budaması yapıldı.
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Bulgarca İlköğretim Okulu

• Okul bahçesinde bulunan ağaçların 
budaması yapıldı.

Çileme Ortaokulu

• Okul bahçesinde bulunan ağaçların 
budaması yapıldı.

Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu

• Okul bahçesinin toprak dolgusu 
yapıldı.

Menderes İlköğretim Okulu

• Okul bahçesinde bulunan ağaçların 
budaması yapıldı.

Menderes Anadolu Lisesi

• Okul bahçesi içinde bulunan 
ağaçların budaması yapıldı.

Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi

• Okul bahçesinde ot temizliği ve 
çevre bakımı yapıldı.

Akçaköy İlköğretim Okulu

• Okul bahçesinde bulunan oyun 
grubunun tamiri ve boyaması yapıldı. 
• Zemine toprak serimi yapıldı.

Altıntepe İlköğretim Okulu

• Okul bahçesi içinde ot temizliği 
yapıldı.

Çamönü İlköğretim Okulu

• Okul bahçesinde bulunan oyun 
grubunun tamiri yapıldı.
• Okul bahçesinde bulunan bitkilerin 
budaması yapıldı.

Değirmendere İlköğretim Okulu

• Bank ve çöp kovası montajı, budama 
ve ot temizliği yapıldı.

Ataköy İlköğretim Okulu

• Okul bahçesinde bulunan oyun 
grubunun tamiri yapıldı.
• Okul bahçesinde bulunan bitkilerin 
budaması yapıldı.

Bilal-i Habeşi Camii

• Bank ve çöp kovası montajı yapıldı.
• Mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirildi.

Gül Mescid

• Bank ve çöp kovası montajı yapıldı.
• Bitki dikimi gerçekleştirildi.

20 okulda oyun alanlarının tamiri, çöp kovası ve bank yerleştirme 
ile ot ve çalı temizliği çalışmaları yapıldı.
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YEŞİLLENDİRME VE BUDAMA 
ÇALIŞMALARI

Mestanlı Camii

• Bank ve çöp kovası montajları 
yapıldı.
• Cami bahçesinde bitkilendirme 
yapıldı.

Kasımpaşa - Cüneytbey - Değirmendere 
Camiileri

• Cami bahçesindeki ağaçların 
budamaları yapıldı.

Menderes Belediyesi Temizlik İşleri 
Şantiyesi

Sgk Arkası Üçgen Alan

Toplam alan 300 m2

Gümüldür Refüjleri
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Çevreye 
güzellik 
katan 
rengarenk 
desenleriyle 
refüjlerimizi 
canlandırıyoruz.

Menderes Refüjleri

Özdere Refüjleri

Dereköy Orta Refüjleri

Refüj düzenlemesi ve yeşillendirme çalışması 2015 yılında 
toplam 12.200m2'ye ulaştı.
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BAKIMI VE ONARIMI YAPILAN PARKLAR

Ağaç Budamaları

• Mevsimsel olarak ağaçlarımız düzenli 
olarak budanmakta ve bakımları 
yapılmaktadır.

Sancaklı Köyü Parkı

• Mevcutta bulunan oyun grubunun 
tamiri, boyaması yapıldı. 
• Zemine kum serimi yapıldı. 
• Parkın etrafı çit ile çevrildi, gelen suyu 
önlemek amacı ile tretuvarlar yapıldı.

Çile Parkı

• Mevcutta bulunan parkın bakımı 
yapıldı.
• Oyun grubunun boyaması yapıldı ve 
zemine kum serildi. 
• Fitness aleti montajları yapıldı ve 
aydınlatma direkleri kuruldu.

Eski Hali
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6 camiiye 
bank ile 
çöp kovası 
yerleştirme 
çalışması ve 
bitkilendirme 
budama 
çalışmaları 
yapıldı. 

Merkez Kıraathanesi Önü

• Menderes, merkez kıraathanesi 
önünde bulunan yeşil alanda mevsimlik çiçek 
dikimleri yapıldı.

Gümüldür-Özdere Parkları
• Gümüldür ve Özdere’de ki tüm 
parkların bakımları, boyamaları ve tamirleri 
yapıldı. 
• Ot temizliği ve budamaları 
gerçekleştirildi.

Kurtuluş Parkı

• Aydınlatma direkleri yapıldı, oyun 
grubunun boyaması ve bakım yapıldı. 
• Parkın bitkisel bakımı gerçekleştirildi.

Şehitlik Parkı Görece

• Görecede bulunan parkımız da oyun 
gurubunun bakımı tamiri ve boyaması yapıldı.
• Ot temizliği ve ağaç budamaları 
gerçekleştirildi. 
• Şehitlik Parkı girişine şehitimizin 
isminden oluşan ‘tak’ yapıldı.

Bulgurca Köyündeki Parklar

• Köy içinde bulunan parkların 
bakımları, oyun gruplarının boyaması, ot 
temizliği ve ağaç bakımları gerçekleştirildi. 
• Oyun grubunun zemininde bulunan 
kauçuk döşemeler yenilendi.

Değirmendere Hercai Parkı

• Köy girişinde bulunan parkın, oyun 
gruplarının boyaması gerçekleştirildi.
• Kırık halde olan oyun başlığının tamiri 
yapıldı. 

Yeni park projelerinin haricinde mevcut parklarımızda da 2015 yılı 
içerisinde düzenli olarak bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır.

Yeni Hali
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MENDERES İLÇESİ AKTİF YEŞİL ALAN BİLGİLERİ 

PARK ALANLARI 

NO ADI MAHALLESİ DONATI ALANI 
M2 Sİ (ÇOCUK 
OYUN GRUBU) 

KONDİSYON 
ALANI M2 Sİ 

TOPLA
M ALAN 

M2'Sİ 

1 AKASYA PARKI KASIMPAŞA MAH. 
231-233 
SOKAKLAR 

100 30 2000 

2 ORHAN VELİ PARKI KASIMPAŞA MAH. 
264 SOK 

80  2200 

3 KURTULUŞ PARKI KASIMPAŞA MAH. 
231SOK. 

100  1975 

4 AY YILDIZ PARKI KASIMPAŞA MAH. 
ATATÜRK CADDESİ 
GİRİŞ 

60  1500 

5 ÇEVRE PARK KASIMPAŞA MAH. 
OTOBAN YOLU 
EMNİYET KARŞISI 

  200 

 

DİLEKÇELER

• Grupta eksik olan tahterevalli montajı 
yapıldı.
• Ot temizliği ve ağaç bakımları 
gerçekleştirildi.

Gölcükler Mestanlı Camii Yanındaki Park

• Parkın oyuncak bakımı ve boyaması 
yapıldı.
• Aydınlatma direkleri takıldı ve çimleri 
yenilendi.
• Bank ve çöp kovası montajı yapıldı.

Fehime Dere Camii Yanındaki Park

• Aydınlatma da yetersiz durumda 
olan park ışıklandırıldı.

Met's Cafe Yanı Parkı

• Aydınlatma da yetersiz durumda 
olan park ışıklandırıldı.

Müdürlüğümüze gelen talep ve şikayet 
dilekçeleri üzerine müdürlüğümüz 550 
vatandaşımıza ulaşmış olup bunun yanı sıra 
mail adresimiz, belediye sitemiz ve telefon ile 
gelen talepler doğrultusunda vatandaşımıza 
hizmet vermeye devam edilmektedir.

2015 yılı sonunda parklarımızın sayısı 64 adet ve toplamı 144.421 m2 yeşil alana ulaştı.
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amaçlanmaktadır.
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6 OBABEYİ PARKI CÜNEYTBEY MAH. 
644-636 SOK. 

60 30 793 

7 HANIMELİ PARKI CÜNEYTBEY MAH. 
OVA SOK. 

120  2392 

8 GENÇLİK PARKI KEMALPAŞA MAH. 
İNÖNÜ CAD. 

200  4600 

9 MİLENYUM PARKI KEMALPAŞA MAH. 
İNÖNÜ CAD. 

  4000 

10 MADENCİLER SİT 
PARKI 

KEMALPAŞA MAH. 
106 SOK 

80 50 1500 

11 METS PARK GÖRECE AHMET 
TANER KIŞLALI 
SOK. 

60 30 3140 

12 MAVİ BONCUK 
PARKI 

GÖRECE YUNUS 
EMRE SOK 

50 20 2000 

13 RUMELİ PARKI GÖRECE YAZAR 
NAMIK KEMAL 
PARKI 

 30 4075 

14 85. YIL PARKI GÖRECE ZİYA 
GÖKALP CAD. 
BELD. DÜĞN SL. 
YANI 

60  4550 

15 ATA PARK GÖRECE  ATA 
MAH. BARBAROS 
SOK. 

50 20 250 

16 GÖRECE  PARK GÖRECE ZİYA 
GÖKALP CAD. 
CAMİİİ KARŞISI 

40  200 

17 23 NİSAN PARKI GÖLCÜKLER MAH. 
9 EYLÜL CADDESİ 

70  600 

18 GÜNEBAKAN PARK GÖLCÜKLER MAH. 
9 EYLÜL CADDESİ 

80 30 1053 

19 GÖLCÜKLER OKUL 
YANI 

GÖLCÜKLER MAH. 
CUMAOVASI 
CADDESİ 

80  1200 

20 BELEDİYE ÖNÜ 
PARKI 

KASIMPAŞA MAH. 
ATATÜRK CAD. 
NO:1 

  1100 

21 GAZİPAŞA 
MEYDAN PARK 

GAZİPAŞA MAH. 
725 SOK  

100  784 

22 ESENTEPE PARKI BARBOROS MAH. 
361 SOK 

80 50 330 

23 CUMAOVASI PARK  BARBOROS MAH. 
KUVA-İ MİLLİYE 
CAD. 

50  5564 
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24 SELVİLİ PARK MİTHATPAŞA 
MAH.513 SOK. 
NO:2 

135 30 2500 

25 GAZİPAŞA 19 
MAYIS PARKI 

GAZİPAŞA MAH.19 
MAYIS CADDESİ 

90 25 1500 

26  19 MAYIS PARKI GAZİPAŞA MAH.19 
MAYIS CADDESİ  

100 35 2000 

27 GAZİPAŞA DERE 
KENARI PRO. 

GAZİPAŞA MAH. 
DERE KENARI 

  8500 

28 HERCAİ PARKI DEĞİRMENDERE 
GAZİ MUSTAFA 
KEMAL CAD. 

50 20 1500 

29 BULGURCA PARKI BULGURCA MAH. 
6823-6820 SOK  

100 30 965 

30 BULGURCA  TEPE 
PARK 

BULGURCA MAH. 
6827 SOK 

60 25 714 

31 BULGURCA 
MEYDAN PARKI 

BULGURCA MAH. 
ATATÜRK BULVARI  

60  970 

32 OĞLANANASI 
PARKI 

OĞLANANASI 
CUMHURİYET 
MAH.PARK SOK. 

100 20 500 

33 OĞLANANASI 
MEYDAN 

OĞLANANASI 
CUMHURİYET 
MAH.FEVZİ 
ÇAKMAK CD. 

  975 

34 TEKELİ PARKI TEKELİ MAH. 
EKREM DEMİRTAŞ 
MAH. 

60 20 250 

35 EFEMÇUKURU  
PARKI 

EFEMÇUKURU 
KÖYÜ 

50 20 340 

36 GÖKTUR PARKI ÖZDERE GÖKTUR 
SAHİL EVLERİ 2190 
SOK. 

80 40 2260 

37 ARKADAŞ PARKI ÖZDERE 
ÇUKURALTI MAH. 

100 50 3600 

38 SU SAĞLIK GÜNEŞ 
PARKI 

GÜMÜLDÜR 
İNÖNÜ 
MAH.MİMAR SİNAN 
CAD. 

100 50 5575 

39 SEVGİ PARKI ÖZDERE 
ÇUKURALTI MAH. 

40 20 3745 

40 ÖZDERE GENÇLİK 
PARKI 

ÖZDERE 
ÇUKURALTI MAH. 

60 20 4820 

41 GÖÇMEN PARKI GÜMÜLDÜR 
CUMHURİYET MAH 

100 30 1520 

42 SUNAY TÜLBENTÇİ 
PARKI  

GÜMÜLDÜR ORTA 
MAH. 

125 25 5500 
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43 ÖZKENT SEYİR 
TEPE 

ÖZDERE ÖZKENT 
MAH. 

100  1300 

44 GAZİPAŞA 
PARK(İSİMSİZ) 

GAZİPAŞA MAH. 
716 SOK  

60  300 

45 GAZİPAŞA 19 
MAYIS  2.PARKI 

GAZİPAŞA MAH. 
19 MAYIS CAD.  

140 50 5000 

46 TEKELİ MEYDAN 
DÜZENLEME 

    1300 

47 GÖRECE YEŞİL  
ALAN 

GÖRECE DUMLU 
PINAR MUHAREBE 
CAD. 

  9700 

48 DEĞİRMENDERE 
PİKNİK ALANI 

DEĞİRMENDERE   2000 

49 KEMALPAŞA CAMİ 
ÖNÜ 

KEMALPAŞA MAH. 
130 SOK 

  3500 

50 MİTHATPAŞA OVA 
PARK 

MİTHATPAŞA MAH. 
OVA SK. 

120 35 1900 

51 GÖRECE İNÖNÜ 
PARK 

GÖRECE İNÖNÜ 
CD. 

  250 

52 KASIMPAŞA PARKI KASIMPAŞA MAH. 
50.YIL CD. 

80 20 200 

53 KASIMPAŞA MAH. 
216 SOK. 

  165 45 1800 

54 KEMALPAŞA 131 
SOK 

  160 20 1230 

55 KEMALPAŞA 177   165 25 7000 

56 SGK PARKI     3220 

57 SGK ARKASI YEŞİL 
ALAN 

    300 

58 KASIMPAŞA 201 
SK. 

    250 

59 2261 SOKAK 
PARKI 

ÇUKURALTI 
MAH.2261 SK.  

  870 

60 ORTAMAHALLE 
PARKI 

ÖZDERE 
ORTAMAHALLE 
MUHTARLIK YANI 

  1704 

61 DEREKÖY DERE 
KENARI PARKI 

    300 

62 DEREKÖY PARKI     330 

63 ÇİLEME SAĞLIK 
OCAĞI  

    227 

64 TEKELİ PARK VE KIR 
DÜĞÜN SALONU 

TEKELİ ATATÜRK 
MAHALLESİ 

  8000 

TOPLAM  144.421 
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İŞLETME VE İŞTİRAKLER
MÜDÜRLÜĞÜ

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU



MENDERES BELEDİYESİ İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 1 müdür, 7 
memur, 8 işçi ve 5 büro personeli ile hizmet 
vermektedir.

YIL BAZINDA İŞLEM YAPILAN SİCİL 
VE BEYAN SAYISI TABLOSU

EMLAK BEYANLARI

2015 yılında 9468 sicilde işlem yapılmış, 
20.014 adet yeni emlak beyanı girilmiştir. Söz 
konusu beyanların dağılımı aşağıda yer 
almaktadır.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ BEYANLARI

2015 yılında 720 adet sicilde işlem yapılmış, 
856 adet yeni Çevre Temizlik Vergisi beyanı 
girilmiştir. Ayrıca yoklama memurunun yaptığı 
çalışmaya istinaden İTOB, Kısık Sanayi Sitesi 
ve Görece Depolama alanlarında Çevre 
Temizlik ve Katı Atık Vergisi ödemeyen 
mükelleflere yoklama fişine istinaden 120 adet 
yeni beyan girilmiştir.

İLAN REKLAM BEYANNAMESİ TAHAKKUKU

2015 yılında toplam 1045 adet İlan Reklam 
Beyannamesi girilmiştir.

EĞLENCE VERGİSİ

2015 yılında toplam 25 adet Eğlence Vergisi 
Beyanı girilmiştir.

Toplam 
beyan sayısı 

2015 yılı 
sonunda 

21.940 
adete 

ulaşmıştır.

Beyan 
Tipi 

Mükellef 
Sayısı 

Beyan 
Sayısı 

Bina 4689 7824 

Arsa 2234 7212 

Arazi 2545 4978 

Toplam 9468 20014 

 

Beyan Tipi Mükellef 
Sayısı 

Beyan 
Sayısı 

Çevre 
Temizlik 

720 856 

 

Eğlence Türü Sayı Yüzdesi 

Biletsiz Girilen 
Eğlence Yerleri 

25 100,00 

 

Beyan Tipi Sayısı 

İlan Reklam 
Vergisi 

1045 

 

21.940
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2015 yılında 
8.787.004 TL 
tutarında 
tahakkuku 
yapılan 
emlak 
vergisinin 
tahsilatı 
%76 
oranında 
gerçekleştirilmiştir.

YAPILAN TAHAKKUK VE 
TAHSİLATLARIN LİSTESİ

EMLAK TAHAKKUK VE TAHSİLAT LİSTESİ

2015 yılında işlem yapılan beyanlar 
sonrasında emlak tahakkuklarının listesi;

2015 yılında toplam 8.787.004,66TL 
tahakkuk oluşturulmuş, bu tahakkukun 
6.694.494,03TLsinin tahsilatı gerçekleştirilmiştir.

Belediyemizin 2014 yılında 46,5 milyon olan geliri %17,7 artışla 
2015 yılında 54,7 milyona yükselmiştir.

Sıra Hesap Adı Tahakkuk Tahsilat Oran % 
1 Bina Vergisi 5.678,995,42 4.365.012,86 76.86 
2 Arsa Vergisi 1.479.196,30 1.134.121,61 76.67 
3 Arazi Vergisi 67.939,12 38.242,81 56.28 
4 Kültür Varlıkları (Bina) 567.731,80 436.286,47 76,84 
5 Kültür Varlıkları (Arsa) 147.834,08 113.314,15 76,64 
6 Kültür Varlıkları (Arazi) 6.866,67 3.849,27 56.05 
7 Gecikme Faizi 301.850,81 186.755,37 61.87 
8 Gecikme Zammı 835,42 0,00 0 
9 1.Derece Usulsüzlük Cezası 304.975,99 248.649,34 81,53 
10 2.Derece Usulsüzlük Cezası 276,70 208,40 75,31 
11 Vergi Zıyaı Cezası 203.186,88 144.813,98 71,27 
12 2003 Bina Ek Vergisi 635,36 571,58 89,96 
13 2003 Arsa Ek Vergisi 1.164,40 786,96 67,28 

14 2003 Arazi Ek Vergisi 22,54 20,34 90,23 
15 1999 Bina Ek Vergisi 60,88 60,00 98,55 
16 1999 Arsa Ek Vergisi 533,19 170,09 31,9 
17 1999 Arazi Ek Vergisi 23,54 20,42 86,74 
18 1994 Bina Ek Vergisi 22,86 22,44 98,16 
19 1994 Arsa Ek Vergisi 303,98 90,98 29,92 
20 1994 Arazi Ek Vergisi 24,28 19,56 80,56 
21 Diğer Öde.  Damga Vg. 24.524,44 21.477,40 87,57 
Toplam  8.787.004,66 6.694.494,03  

 

Sıra Hesap Adı Tahakkuk Tahsilat Oran % 
1 Bina Vergisi 5.678,995,42 4.365.012,86 76.86 
2 Arsa Vergisi 1.479.196,30 1.134.121,61 76.67 
3 Arazi Vergisi 67.939,12 38.242,81 56.28 
4 Kültür Varlıkları (Bina) 567.731,80 436.286,47 76,84 
5 Kültür Varlıkları (Arsa) 147.834,08 113.314,15 76,64 
6 Kültür Varlıkları (Arazi) 6.866,67 3.849,27 56.05 
7 Gecikme Faizi 301.850,81 186.755,37 61.87 
8 Gecikme Zammı 835,42 0,00 0 
9 1.Derece Usulsüzlük Cezası 304.975,99 248.649,34 81,53 
10 2.Derece Usulsüzlük Cezası 276,70 208,40 75,31 
11 Vergi Zıyaı Cezası 203.186,88 144.813,98 71,27 
12 2003 Bina Ek Vergisi 635,36 571,58 89,96 
13 2003 Arsa Ek Vergisi 1.164,40 786,96 67,28 

14 2003 Arazi Ek Vergisi 22,54 20,34 90,23 
15 1999 Bina Ek Vergisi 60,88 60,00 98,55 
16 1999 Arsa Ek Vergisi 533,19 170,09 31,9 
17 1999 Arazi Ek Vergisi 23,54 20,42 86,74 
18 1994 Bina Ek Vergisi 22,86 22,44 98,16 
19 1994 Arsa Ek Vergisi 303,98 90,98 29,92 
20 1994 Arazi Ek Vergisi 24,28 19,56 80,56 
21 Diğer Öde.  Damga Vg. 24.524,44 21.477,40 87,57 
Toplam  8.787.004,66 6.694.494,03  
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ÇEVRE VE TEMİZLİK VERGİSİ TAHAKKUK VE 
TAHSİLAT LİSTESİ

2015 yılında işlem yapılan beyanlar 
sonrasında yapılan Çevre Temizlik Vergisi 
tahakkuk ve tahsilat listesi;

2015 yılında 4.042.297,03TL tahakkuk 
oluşturulmuş, bu tahakkukun 2.252.319.23TL 
sinin tahsilatı gerçekleştirilmiştir.

İLAN REKLAM VERGİSİ TAHAKKUK VE 
TAHSİLAT LİSTESİ

2015 yılında 496.328,70TL tahakkuk 
oluşturulmuş, bu tahakkukun 351.511,57TL 
sinin tahsilatı gerçekleştirilmiştir. 

Belediye 
toplam gelirinin 

%4.1'i 
çevre temizlik 

vergisinden
elde 

edilmektedir.

Hesap 
Adı 

Tahakkuk Tahsilat Oran% 

Çevre 
Temizlik 
Vergisi 

883.046,91 548.992,78 62,2 

Gecikme 
Faizi 

81.905,10 43.489,71 53.09 

1.Derece 
Usulsüzlük 

3.75 0 0 

2.Derece 
Usulsüzlük 

8.395,38 5.655,32 67,36 

ÇTV(Katı 
Atık 
Vergi) 

3.068.945,89 1.654.001,42 53,89 

TOPLAM 4.042.297,03 2.252.319.23  

 

Hesap Adı Tahakkuk Tutarı Tahsilat Tutarı Oran % 

Işıksız Reklam 260.854,95 139.959,07 53,65 
Işıklı Reklam 157.991,25 135.165,50 85,55 
Bez Afiş 3.636,00 1.356,00 37,29 
Afiş Yapıştırma 7,00 7,00 100 
İlan Reklam Vergisi 72.591,50 74.064,00 102,02 
Bez Afiş Haftalık 1.248,00 960,00 76,92 
Toplam 496.328,70 351.511,57  

 

Hesap Adı Tahakkuk Tutarı Tahsilat Tutarı Oran % 

Işıksız Reklam 260.854,95 139.959,07 53,65 
Işıklı Reklam 157.991,25 135.165,50 85,55 
Bez Afiş 3.636,00 1.356,00 37,29 
Afiş Yapıştırma 7,00 7,00 100 
İlan Reklam Vergisi 72.591,50 74.064,00 102,02 
Bez Afiş Haftalık 1.248,00 960,00 76,92 
Toplam 496.328,70 351.511,57  

 

Hesap Adı
Eğlence Vergisi Biletsiz Girilen 
Yerler 
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EĞLENCE VERGİSİ TAHAKKUK VE TAHSİLATI

2015 yılında 37.265,70TL tahakkuk 
oluşturulmuş, 16.803,00TL’sinin tahsilatı 
gerçekleştirilmiştir.

İDARİ PARA CEZALARI TAHAKKUK VE 
TAHSİLATI

İCRA ŞEFLİĞİ 

ÖDEME EMRİ

ÖDEMEYE ÇAĞRI

2015 yılında İcra Şefliği olarak gönderilen 
ödeme emirlerinden ve ödemeye çağrılardan 
toplam 865.264,33TL tahsilat 
gerçekleştirilmiştir.

2015 yılında İcra Şefliği olarak gönderilen ödeme emirlerinden 
ve ödemeye çağrılardan toplam 865.264,33 TL tahsilat 
gerçekleştirilmiştir. 

Eğlence Vergisi Biletsiz Girilen Yerler

Hesap Adı

p Adı Tahakkuk Tahsilat Oran % 
Eğlence Vergisi Biletsiz Girilen 37.265,70 16.803,00 45,08 

 Tahakkuk Tahsilat Oran % 
İdari Para Cezası 417.262,99 443.626,28 106,31 
Para Cezaları (Zabıta) 32.145,75 11.940,75 37,14 
Para Cezaları (İmar) -1.144,22 7.123,69 -622,58 
Diğer İdari Para 
Cezaları 

0,00 0,00 0 

Toplam 448.264,52 462.690,72  

2015 Yılı İçerisinde Gönderilen Ödeme Emri Sayıları 2492 Adet 
2015 Yılı İçerisinde Gönderilen Ödeme Emirlerinin Toplam Tutarı 7.164.658,98 TL 
2015 Yılı İçerisinde Gönderilen Ödeme Emirlerinde Ödenenler 391 Adet 
2015 Yılı İçerisinde Gönderilen Ödeme Emirlerinden Tahsil Edilenler 761.715, 33 TL 

2015 Yılı İçerisinde Gönderilen Ödemeye Çağrı 262 Adet 
2015 Yılı İçerisinde Gönderilen Ödemeye Çağrıların Toplam Tutarı 796.761,00 TL 
2015 Yılı İçerisinde Gönderilen Ödemeye Çağrılarda Ödenenler 391 Adet 
2015 Yılı İçerisinde Gönderilen Ödemeye Çağrı Ödenenlerin Tutarı 103.549,00 TL 
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KİRA VE İHALE 

İHALE LİSTESİ VE TAHSİLATI

YILLIK GENEL DÖKÜM

Belediyemize 
ait 208 adet 
taşınmazımız 

kiraya 
verilerek 
yaklaşık 

1 milyon TL 
gelir  elde 

edilmiştir.

SIRA İLÇESİ MAHALLESİ MEVKİİ NİTELİĞİ YÜZÖLÇÜMÜ BELEDİYE MUHAMMEN GEÇİCİ ÖDENEN 

NO HİSSESİ BEDEL TEMİNAT 
%3 

1 MENDERES ÖZDERE ÇUKURALTI Arsa 308 Tam 200.000,00 6.000,00 200.100,00 

2 MENDERES GÖLCÜKLER   Arsa 500 Tam 330.000,00 9.900,00 331.000,00 

3 MENDERES CUMAOVASI  KASIMPAŞA Arsa 506 Tam 420.000,00 12.600,00 422.000,00 

4 MENDERES GÖLCÜKLER KÖYCİVARI Arsa 500 Tam 330.000,00 9.900,00 331.000,00 

5 MENDERES CUMAOVASI  KÖYCİVARI Arsa 362,41 Tam 220.000,00 6.600,00 220.500,00 

6 MENDERES GÖLCÜKLER KÖYİÇİ Arsa 338 Tam 200.000,00 6.000,00 207.000,00 

7 MENDERES CUMAOVASI    Arsa 333 Tam 200.000,00 6.000,00 205.000,00 

8 MENDERES ÖZDERE GÖKDERE Arsa 305 Tam 300.000,00 9.000,00 300.500,00 

9 MENDERES CUMAOVASI  KÖYCİVARI Arsa 300 Tam 180.000,00 5.400,00 180.000,00 

10 MENDERES CUMAOVASI    Arsa 1.072,00 Tam 750.000,00 22.500,00 770.000,00 

11 MENDERES ÖZDERE KURUKEMER ARSA 306 Tam 200.000,00   201.000,00 

12 MENDERES CÜNEYTBEY   İŞYERİ     66.06 m2   135.000,00   135.500,00 

TOPLAM 3.503.600,00 

 

NİTELİĞİ SAYISI KİRADA 
OLANLARIN 

SAYISI 
DÜKKAN  74 72 

BÜFE 18 15 

KAHVEHANE 14 13 

KAFETERYA  4 2 

İŞYERİ 6 6 

BİNA 8 8 

DEPO 6 6 

MİNİBÜS DURAĞI 1 1 

ÜZÜM BAĞI  1 1 

GAZİNO 1 1 

ECZANE 1 1 

FIRIN 1 1 

SÜPERMARKET 1 1 

SOS.KÜL.AMAÇLI 
TESİS 

2 1 

PİKNİK ALANI 1 1 

BAZ İSTASYONU 2 2 

KREŞ 1 1 

HALI SAHA 1 1 

 

185        

HALI SAHA 1 1 

DERNEK 1 1 

DÜĞÜN SALONU 1 1 

RESTAURANT 3 2 

YEŞİL ALAN 
İÇİNDE KAPALI 
VE AÇIK  
MÜŞTEMİLAT 

2 2 

PARK 2 2 

BÜRO 1 1 

WC 2 2 

ATM 3 3 

KANTAR 1 1 

TARTI ALETİ  1 1 

ÇAM KOZAKLARI 1 1 

KONUT 1 1 

AKARYAKIT 
İSTASYONU 

1 1 

NARENCİYE 
BAHÇESİ 

1 1 

TARLA 54 48 

LOJMAN  6 6 

TOPLAM 224 208 

 



Belediyemizin 2014 yılında 46,5 milyon geliri %17,7 artışla 2015 
yılında 54,7 milyona yükselmiştir

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU

2014 yılında 
mükellef sayısı 
81.400 adet 
iken 2015 
yılında 
3.280 adet 
mükellefe yeni 
sicil açılmış ve 
toplam mükellef 
sayısı 84.680’e 
ulaşmıştır. 

HUKUK İŞLERİ

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde 
görev yapan bu birime gelen davaların, 
“Hukuk İşleri” birimi tarafından açılan dosya 
sayısı aşağıdadır. 2015 yılında Belediyemizin 
taraf olduğu davalardan sadece bir kısmını 
oluşturmaktadır.

• İdari Davalar: 85 adet  (İdare 
Mahkemelerinde açılmış dava dosyası + 3 
adet Vergi Mahkemesi)
• Adli Davalar:  68 adet
• İcra Davası:  3 adet
• İş Mahkemesi:  16 adet

YOKLAMA BİRİMİ

Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan 
Yoklama Birimi 2015 yılı içerisinde yaklaşık 
olarak 650 adet yoklama fişine istinaden, Kısık 
ve İTOB sanayi bölgelerinde, Görece 
Depolama alanlarında ve Özdere, Gümüldür 
bölgelerinde ki oteller, ticari işyerleri ve 
depolama alanlarında Çevre Temizlik Vergisi, 
Katı Atık Ücreti, İlan Reklam Vergisi, Eğlence 
Vergisi tahakkukları yapılmıştır.
Ayrıca Yoklama Birimimiz 2015 yılı Ocak 
ayında İlan Reklam Beyannameleri için 
yaklaşık 1000 adet işyerinde, mükelleflerin 
faaliyet yerinden beyanname alıp, İlan Reklam 
Vergisi tahakkukları için hazır hale getirmiştir.

MÜKELLEF SAYISI

2014 yılında 81.400 adet mükellefimiz varken 
2015 yılında 3.280 adet mükellefe yeni sicil 
açılmış ve toplam mükellef sayısı 84.680,00’e 
ulaşmıştır.

 
Yıllar Mükellef Sayısı 

2013 Yılı 77.697 
2014 Yılı 81.400 
2015 Yılı 84.680 

84.680
kişi
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ÇEVRE KORUMA VE 
KONTROL

MÜDÜRLÜĞÜ



MENDERES BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü 1 müdür, 
1 memur, 2 zabıta memuru ve 1 büro personeli 
ile hizmet vermektedir.
 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü; 
1596 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5216 
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı 
Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 
2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı 
olarak çıkarılan yönetmelikler, 5237 sayılı 
Ceza Kanunun Çevreye İlişkin Hükümleri, 5326 
sayılı Kabahatler Kanunu, Çevresel Gürültünün 
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, 
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, 
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Atık 
Elektrik ve Elektronik Eşyaların Kontrolü 
Yönetmeliği, ÇED Yönetmeliği, Su Kirliliği 
Kontrolü Yönetmeliği, Hava Kalitesinin 
Korunması Yönetmeliği, Hava Kalitesi 
Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği, 
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliği, 5996 saylı Veteriner hizmetleri, 
bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu, diğer kanun 
tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda 
çalışmakta olup, Menderes halkına örnek bir 
hizmet sunmaktadır. Müdürlüğümüz, İşyeri Açma 
ve Çalışma Ruhsatlarının verilme aşamasında 
yapılan inceleme ve araştırmalarda; işyerinin 
insan sağlığına, çevre kirliliğine, yangın, 
patlama, genel güvenlik, işçi sağlığı, trafik ve 
karayolları, imar ve kat mülkiyeti ve doğanın 
korunması ile ilgili düzenlemelere önem 
vermektedir.

Müdürlüğümüz ilgili kanun ve yönetmeliklerle 
verilen yetkileri en iyi şekilde kullanarak;
• Çevrenin korunması, kirliliğin 
önlenmesi ve giderilmesini sağlayarak 
yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent 
oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına 
yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmeyi,

• Kent içinde görsel ve çevresel kirliliği 
azaltarak, sonraki nesillere aktarılabilecek 
sağlıklı bir çevre oluşturmayı, 
• Eğitim ve bilgilendirme çalışmaları 
yaparak çevre bilincini arttırmayı 
amaçlamaktadır.

2015 yılı içerisinde Belediyemizde, Taşınabilir 
Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğine (TAP) 
ve Menderes Belediyesi işbirliğinde ‘‘Atık Pil 
Toplama Kampanyası’’ düzenlenmiştir. İlçemiz 
sınırları dahilinde tüm kamu kurum ve kuruluşları 
binalarına, ilk ve orta dereceli okullara, sağlık 
ocaklarına, muhtarlıklara, alışveriş merkezlerine, 
eczanelere ve vatandaşların yoğun olarak 
bulundukları 97 ayrı noktaya atık pil kutuları 
yerleştirilmiş ve bilgilendirme afişleri asılıp, 
broşürler dağıtılmıştır. Toplanan atık piller geri 
dönüşümün sağlanması amacıyla Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından atık pillerin ayrı 
toplanması, taşınması, depolanması ve 
bertarafında yetkilendirilmiş tek kuruluş olan 
Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları 
Derneği’ne (TAP) 405 kg. atık pil teslim 
edilmiştir.

Yetkilendirilmiş 
tek kuruluş olan 

Taşınabilir Pil 
Üreticileri ve 
İthalatçıları 
Derneği’ne 

(TAP) 405 kg 
atık pil teslim 

edilmiştir.

405 kg 
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2015 yılı içerisinde Müdürlüğümüze yazılı ve 
sözlü gelen şikâyet dilekçeleri yerinde 
değerlendirilerek gerekli yasal işlemler 
yapılmıştır.

2015 yılı içerisinde müdürlüğümüz ve Zabıta 
Müdürlüğü işbirliği ile Okul Kantinleri hijyen 
denetimleri yapılmış, günlerinin büyük kısmını 
okullarda geçiren çocukların beslenmelerinde 
önemli bir noktada bulunan okul kantinlerinin 
fiziksel şartları ile satışı yapılan ürünlerin 
uygunluğunu kontrol altına almak için sık 
aralıklarla kantin denetimleri yapılmış kanun ve 
yönetmeliğe uygun olanlarına Belediye 
Başkanımız Bülent SOYLU adına takdir 
belgesi verilmiştir.   
Ocak 2015’te İspanya’nın Madrid kentinde 
‘’Turizm ve Çevre’’ konulu fuara katılım 
sağlanmıştır. Menderes Belediyesi olarak 
fuarda stand açılmış, İlçemiz bütün yönleriyle 
fuarda tanıtılmıştır. 

2015 yılı içerisinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 
Çevre Koruma Ekibi ile beraber rutin olarak 
denetimleri yapılmıştır.

İlçemizde Çeşitli bölgelerde yaptığımız çevre 
denetim çalışmalarında işletmelerimiz 
ekiplerimizce denetlenmiştir. “Çevre Dostu 
İşyeri” oluşturmak amacıyla işletmelerde “Genel 
Atık Denetimleri” yapılmıştır.  

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU

Ocak 2015’te 
İspanya’nın 
Madrid kentinde 
‘’Turizm ve 
Çevre’’ konulu 
fuara katılım 
sağlanmıştır. 
Menderes 
Belediyesi 
olarak fuarda 
stand açılmış, 
İlçemiz bütün 
yönleriyle fuarda 
tanıtılmıştır. 

Duyarlı ve sorumluluk sahibi bir belediye olarak doğanın korunması 
için üzerimize düşen vazifeyi yerine getiriyoruz.

 “Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Yönetmeliği” 
ve 2006/19 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
genelgesi doğrultusunda İlçemiz dahilinde 
satışa sunulan katı yakıtların denetimi rutin 
olarak yapılmıştır. 
Gümüldür Pazaryerinde çevre konusunda halkı 
bilinçlendirmek amacıyla stand kurulmuş, eğitim 
amaçlı broşürler halka dağıtılmıştır.
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İlçemizde faaliyet gösteren gıda üretim yerleri 
ve işin mahiyeti nedeniyle insan sağlığını 
etkileyebilecek faaliyetlerde bulunan 
işletmelerde Müdürlüğümüzce, belirtilen 
faaliyet konusuna uygunluk ve hijyen 
açısından denetimleri rutin olarak yapılmıştır. 
Denetimlerde; İşyeri Açma ve Çalıştırma 
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili hijyen 
yönetmelikleri ve Belediye Meclisi’nin ilgili 
kararları esas alınmıştır. 
İlçemizde faaliyet gösteren; fırın, simit fırını, 
pasta imalathanesi, dondurma, imalathanesi, 
yufka imalathanesi, yemek fabrikaları ve 
restoran, kafe vb. yeme içme yeri ve gıda 
üretim yerlerinin, periyodik olarak veya 
vatandaştan gelen talep üzerine, esas alınan 
yönetmelik ve resmi kararlar ışığında kontrolleri 
yapılmıştır. Denetim esnasında, İşletmelerin yapı 
kriterleri, Ekipman ve donanım kriterleri, Tuvalet 
ve lavabo kriterleri, Hijyen kriterleri, Personel 
hijyeni kriterleri kontrol edilmiştir.  
Menderes Belediyesi tarafından ortaokul 
öğrencileri arası ‘’Menderes’i Anlat’’ konulu 
fotoğraf yarışması düzenlenmiştir. Dereceye 
giren öğrencilere Başkanımız Bülent SOYLU 
tarafından fotoğraf makinesi hediye edilmiştir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başvurusunda 
bulunan vatandaşlarımız için resmi evraklarının 
tamamlanması ve İşyeri Açma ve Çalışma

Ruhsatı için Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne 
teslim edilmesini takiben, sıhhi ve gayrisıhhî 
işletmelerin yerinde değerlendirilerek gerekli 
şartları yerine getirip getirmediğinin kontrolü 
yapılmıştır.
Menderes Belediyesi ile yetkili geri dönüşüm 
firması arasında Ambalaj Atıkları Yönetmeliği 
uyarınca 31.03.2015 tarihinde sözleşme 
imzalanmış olup bu kapsamda Ataköy 
Ambalaj Atıkları Toplama Ve Ayrıştırma Tesisi 
faaliyete geçirilmiştir.

Menderes Belediyesi ile ÇEVKO (Çevre 
Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme 
Vakfı) arasında 28.05.2015 tarihinde 
sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin amacı geri 
dönüşebilir atıkların ( Karton, Ambalaj, Plastik, 
Cam, Metal, Kagıt, vb.) toplanarak geri 
dönüşüme kazandırılmasını sağlamaktır. Süreç 
ilçe sınırlarınızda yer alan atıkların kaynağında 
ayrı ayrı toplanarak Ataköy’de bulunan 
aktarma merkezlerimizde ekiplerimiz tarafından 
ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderilmesiyle 
başlamaktadır.
Belediyemiz ile yetkili geri dönüşüm firması 
arasında imzalanan sözleşme gereği Ambalaj 
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili 
maddeleri uyarınca Menderes ilçesi sınırları 
içerisinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları; 
kaymakamlık ve bağlı kurumlar, Menderes 
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü ve 
lojmanları, İlçe Jandarma Komutanlığı, Askeri 
Lojman kamp ve tesisleri, Milli Eğitime bağlı 
okullar, Vergi Dairesi, Noter, SGK Müdürlüğü, 
Telekom, PTT, Orman İşletmesi, Kooperatifler, 
Meslek Odaları, Özel Okullar, Özel 
Hastanenler, Dershaneler, Sivil Toplum 
Kuruluşları, Bankalar, Evler, Siteler, 
Küçük-Orta-Büyük ölçekli işletmeler, İZDEP, 
Keresteciler Sit., SİNTAÇ Depoları, Otel, Motel, 
Pansiyon, Kamping, Bakkal, Market, 
Hipermarket vb. yerlere toplamda 600 adet iç 
mekan 100 adet dış mekan kutusu dağıtılmıştır.
“Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Yönetmeliği” 
ve 2006/19 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
genelgesi doğrultusunda İlçemiz dahilinde 
satışa sunulan katı yakıtların denetimi rutin 
olarak yapılmıştır. 

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU

Çevreye
duyarlı 
bireyler 
yetiştirmek 
adına 
öğretmen ve 
öğrencilerle 
sahil ve çevre 
temizliği 
yapılmıştır. 

2015 yılında yaklaşık 1500 ton kağıt-karton, naylon, plastik, cam, 
teneke, metalik ambalaj, pet, ahşap vb. ürünler geri dönüşüme 
kazandırılmıştır. 

Gümüldür Pazaryerinde çevre konusunda halkı 
bilinçlendirmek amacıyla stand kurulmuş, eğitim 
amaçlı broşürler halka dağıtılmıştır.
2015 Ağustos- Aralık ayları arası 6 aylık 
dönemde yaklaşık 1500 ton kagıt-karton, 
naylon, plastik, cam, teneke, metalik ambalaj, 
pet, ahşap vb. ürünler geri dönüşüme 
kazandırılmıştır. 

Menderes Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü ile Özdere Tahir Çamur 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çevre Kulübü 
arasında ortak gerçekleşen proje 
kapsamında Öğretmen ve Öğrenciler 
eşliğinde sahil ve çevre temizliği 
gerçekleştirilmiş ve proje yerel ve ulusal 
basında geniş bir şekilde yer almıştır.

192



2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU



RUHSAT VE DENETİM
MÜDÜRLÜĞÜ

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU



MENDERES BELEDİYESİ Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

2015 yılında müdürlüğümüz tarafından İlçe 
sınırları içerisinde;

• 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğine göre,  sıhhî 
ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve 
eğlence yerlerine toplam 193 adet ‘‘İşyeri 
Açma ve Çalışma Ruhsatı’’  verilmiştir.
• 15 adet ‘‘Hafta Tatil Ruhsatı’’ 
verilmiştir. 
• 1 adet ‘‘Canlı Müzik İzin Belgesi’’ 
verilmiştir.
• Umuma açık istirahat ve eğlence 
yerlerinden; meyhane, bar, kahvehane, 
kıraathane, elektronik oyun merkezi ile açıkta 
alkollü içki satılan işyerlerinin; okul, yurt, mabet 
bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü 
uzaklıkta bulunduğuna dair toplam 35 adet 
‘‘Mesafe Uygunluk Belgesi’’ verilmiştir.    
• 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 
hükümleri gereğince işyerlerine çeşitli 
tarihlerde denetimler yapılmış olup, ruhsatsız 
olduğu tespit edilen işyerlerine gerekli yasal 
işlemler yapılmıştır.
• İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 
İlişkin Yönetmeliğin 13. Maddesindeki bir aylık 
yasal süre içerisinde müdürlüğümüz tarafından 
faaliyet konusuna uygun çalışıp çalışmadığı, 
işyerlerinin hijyen kurallarına uygun olup 
olmadığı gibi konularda denetimleri yapılmıştır. 
• 2015 yılı içerisinde Müdürlüğümüze  
G.S.M (Gayrisıhhî müessese) ruhsatı 
başvurunda bulunan işyerlerinin İZSU görüşleri 
sorulmakta olup, olumlu gelmesi ve diğer 
evraklarında mevzuata uygun olarak süresi 
içerisinde getirilmesi sonucu başvuru sahibi 
adına ruhsat verilmektedir.

• 2015 yılı içerisinde ilçemiz sınırları 
dahilinde bulunan işyerleri ile ilgili denetim ve 
ruhsatlandırma çalışmaları yapılmış olup 
aşağıda listesi çıkartılmıştır.

Toplam 
15 adet 

‘‘Hafta Tatil 
Ruhsatı’’ 

verilmiştir.

Toplam 
35 adet 
‘‘Mesafe 
Uygunluk 
Belgesi’’ 
verilmiştir.

VERİLEN RUHSAT / 
BELGE 

ADET 

Sıhhi Müessese Ruhsatı 127 

G.S.M. Ruhsatı 33 

Umuma Açık Müessese 
Ruhsatı 

33 

Hafta Tatili Ruhsatı 15 

Canlı Müzik İzni 1 

 
Mesafe Uygunluk Belgesi 

 
35 

Mesul Müdürlük Belgesi - 

TOPLAM 244 

 

İlçemizdeki işyerleri, çevre, insan 
sağlığı ve iş güvenliği açısından 
düzenli olarak denetlenmektedir. 
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TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ



MENDERES BELEDİYESİ Temizlik İşleri Müdürlüğü

Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 
1 müdür, 1 memur, 7 işçi ve 1 büro personeli ile 
hizmet vermektedir.

İzmir Menderes Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü olarak 46 mahalle, tüm meydan, 
bulvar, cadde, sokak vb. yerler ile tretuvarların 
üzerindeki gezi alanlarının, alt ve üst 
geçitlerinin, mezarlıkların, evsel nitelikli ve ticari 
faaliyetler sonucunda çıkan atıklar ile küçük 
çaplı inşaat, yenileme, bakım-onarım işlerinin 
veya peyzaj bakımları sonucu toplanması 
resmi kurum ve kuruluşların çöp, kül, cüruf ve atık 
maddelerinin toplanması ve buralardan 
toplanan atıkların depolama sahasına 
transfer istasyonuna nakli, çöp konteynerlerinin 
yerlerine yerleştirilmesi ve alım noktalarının 
temizliği, semt pazar yerlerinin temizlenerek 
yıkanması ve temiz tutulması ile ilgili hizmetleri 
yerine getirmektedir. Halkımıza layık, ideal 
yaşam standartlarına uyumlu, toplum ve çevre 
sağlığı açısından etkin bir temizlik hizmeti 
sunmak ve yürütmek için bütün memur, işçi ve 
şirket personellerimizle hareket ederek 
halkımıza en iyi hizmeti sunmaktadır. 
Müdürlüğümüz ayrıca aşağıdaki hizmetleri de 
yerine getirmektedir;
• Cadde ve sokakların süpürülmesi, 
• Semt pazar yerlerinin artık ve 
atıklarının kaldırılması, 
• Süpürme ve yıkama işlemlerinin 
yapılması,
• İbadethane ve okul temizliklerinin 
yapılması, 
• Konteyner bakımı, onarımı, 
boyanması ve yıkanarak dezenfekte edilmesi, 
• Çevre ile ilgili gelen talep ve 
şikayetlere cevap verme, 
• İlaçlama ekibi ile yaz döneminde 
hizmet verme, 
• Atık ot ve molozları toplama.

Yapılan faaliyetler grafikler halinde oluşturulup 
verimliliğin arttırılabilmesine yönelik çeşitli 
analizler yapılmaktadır. İlçe genelinde katı 
atıklar bazı bölgelerimiz hariç genel olarak 
gündüz alınmakta olup, haftanın 7 günü 
günlük rutin olarak temizlenmektedir.

CAMİİ TEMİZLİĞİ

İlçe genelinde bulunan 60 adet camiinin 
temizliği (iç ve dış mekan olarak) ekiplerimiz 
tarafından belli program dahilinde rutin olarak 
yapılmaktadır.

Ataköy Camiisi
İlçe genelinde 

bulunan 60 
camiinin temizliği 
(iç ve dış mekan 

olarak) 
ekiplerimiz 

tarafından belli 
program 

dahilinde rutin 
olarak 

yapılmaktadır.

60
Camii
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Tekeli Yukarı Mahalle Camiisi

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU

174 personel 16 aracı ile 7/24 hizmet veren Belediyemiz İzmir ’in 
en temiz ilçesi olmaya adaydır.  
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KONTEYNER BAKIMI, ONARIMI VE 
BOYANMASI

İlçe genelinde bulunan tüm konteynerlerin 
bakım, onarım ve boyamaları Gezici Tamir 
Ekibimiz tarafından yapılmakta olup 2015 yılı 
içerisinde toplam 2721 konteynere bakım, 
onarım ve boyama yapılmıştır.

Özdere ve Menderes’te Gezici Tamir 
Ekiplerimizin yapmış oldukları çalışmalar 
  
 

OTOBÜS DURAKLARININ BAKIMI, 
ONARIMI VE BOYAMALARININ 
YAPILMASI

İlçe genelinde bulunan Belediyemize ait tüm 
otobüs duraklarının bakım, onarım ve 
boyamaları Gezici Tamir Ekibimiz tarafından 
yapılmıştır.  
     

Eski Hali

Yeni Hali

Sokaklarımızı 
sadece 

temizlemekle 
kalmayıp 

konteynerlerimize 
bakım onarım 

yaparak sokak 
görünümünü de 
güzelleştiriyoruz.
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MAHALLEYE DÖNÜŞMÜŞ 
KÖYLERİMİZİN DUVARLARININ 
BOYANMASI

İlçe genelinde bulunan Belediyemize bağlı 
mahalleye dönüşmüş köylerimizin duvarlarının 
boyanması, tamiri, bakımı ve onarımı ekibimiz 
tarafından yapılmıştır.  

PAZAR YERLERİNİN TEMİZLİĞİ

İlçe genelinde Menderes’te Merkez Kapalı 
Pazar yerinde haftada 2 gün, Gümüldür ’de 
Kapalı Pazar Yeri ve Yazları Gece Pazarında 
her gün, Özdere’de ise haftada 3 gün büyük 
Pazar kurulmakta olup esnafın tezgahlarını 
toplamasından hemen sonra el ile süpürülerek, 
tazyikli su ile yıkanmakta ve vakumlu süpürme 
makinesi ile süpürülerek sabaha temiz bir 
şekilde halkımızın kullanımına bırakılmaktadır.

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU

2015 yılında Özdere ve Gümüldür ’de 2621 adet traktör, 2317 
adet kamyonet ot ve moloz atığı toplatıldı. Menderes ve 
Görece’den ise; 1250 adet kamyon, 594 adet traktör ot ve 
moloz atığı toplatıldı. 

Menderes ve Özdere Pazaryeri 

OT VE MOLOZLARIN TOPLANMASI

• 2015 yılında Özdere ve 
Gümüldür ’de 2621 adet traktör, 2317 adet 
kamyonet ot ve moloz atığı toplanmıştır.
• Menderes ve Görece’den ise; 1250 
adet kamyon, 594 adet traktör ot ve moloz 
atığı toplanmıştır.
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SÜPÜRGE MAKİNESİ İLE CADDE VE 
SOKAKLARIN SÜPÜRÜLMESİ

İlçemizdeki tüm cadde ve sokaklarımız belli bir 
program çerçevesinde, ana arter konumunda 
olan caddelerimiz ise her gün Vakumlu Yol 
Süpürme Aracı ile süpürülmektedir.  

Süpürge Araçlarımız Menderes caddelerini 
temizlerken;  

OKULLARIN DUVARLARININ 
BOYANMASI

İlçe genelinde bulunan okullarımızın eğitim ve 
öğretim yılına başlamadan önce okul 
duvarlarının boyanması, tamiri, bakımı ve 
onarımı ekibimiz tarafından yapılmıştır.  

SÜPÜRGECİLER

İlçe genelinde bulunan tüm cadde ve 
sokaklar 37 personelle hafta boyunca “Fil” adı 
verilen süpürme aracı ve el ile rutin olarak 
süpürülmektedir.
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Menderes Meydanını Temizlerken;

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU

Sahillerimiz 
rutin 
olarak 
temizlenerek 
kötü 
görünüme izin 
verilmemektedir.

Caddelerimiz hergün vakumlu yol süpürme aracı ile 
süpürülmektedir.

GÜMÜLDÜR VE ÖZDERE 
BÖLGESİNDE YAPILAN SAHİL 
TEMİZLİĞİ

Gümüldür ve Özdere’de bulunan sahillerimizin 
temizliği ekiplerimiz tarafından rutin olarak 
yapılmaktadır.

Eski Hali

Yeni Hali

Yeni Hali
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TRETUVAR TAŞLARININ 
BOYANMASI

Gümüldür ve Özdere bölgelerinde tretuvar 
taşlarının boyanması ekiplerimiz tarafından 
yapılmıştır.

KONTEYNER YIKAMA ARACI İLE 
KONTEYNERLERİN YIKANMASI

İlçemiz genelinde bulunan konteynerlerin 
yıkanması ve dezenfekte edilme işi ekiplerimiz 
tarafından program dahilinde yapılmaktadır.

 

Yeni hizmet 
araçlarımız ile 

hızlı, etkin ve 
Menderes'e 

yaraşır bir 
temizlik hizmeti 

sağlanmaktadır.
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KONTEYNER YIKAMA

İlçemizde tüm sokaklarda bulunan 
konteynerlerin kötü koku ve bakteri oluşumuna 
karşı konteyner yıkama makinesi (kombi) ile 
dezenfekte edilme işi rutin olarak yapılmıştır.

BAHAR VE YAZ AYLARINDA 
YAPILAN KONTEYNER YIKAMALARI

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU

Her konteyner özel araçlarla yılda en az 3 kez yıkanıp 
dezenfekte edilmektedir. 

KONTEYNERLERİN İLAÇLANMASI

İlçemiz genelinde bulunan konteynerlerin 
ilaçlanması ekiplerimiz tarafından rutin olarak 
yapılmaktadır.   

AY ADET 
MART 672 
NİSAN 1528 
MAYIS 1391 

HAZİRAN 401 
TEMMUZ 413 

AĞUSTOS 1006 
EYLÜL 1106 
EKİM 988 

  
TOPLAM 7505 
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TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
ŞANTİYESİ
   
İlçemiz Barbaros Mahallesinde yapımı 
tamamlanan Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesi 
hizmete girmiştir.    

Yeni kurulan Temizlik İşleri 
Şantiyemizle çalışanlarımızın 
zamanını daha etkin kullanması 
sağlanmıştır.
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MÜDÜRLÜĞÜ



MENDERES BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü

Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 1 
müdür, 1 amir, 11 zabıta memuru ve 4 işçi ile 
hizmet vermektedir.

HİZMET BİRİMLERİMİZ

Denetim Hizmetleri; Birimimiz günlük rutin 
denetim hizmetlerinin yanında Ruhsat ve 
Denetim Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Fen İşleri 
Müdürlüğü,  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, İlçe Sağlık 
Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma 
Komutanlığı, İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık 
Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile de 
koordineli olarak denetim hizmetlerini 
yürütmektedir.

Mali Değerlendirme;

HİZMET 
BİRİMİ 

ADRESİ 

Zabıta 
Müdürlüğü 

Atatürk Caddesi No:1 
Menderes İZMİR 

Merkez 
Zabıta 
Amirliği 

Kuva-i Milliye Caddesi 
Menderes/İZMİR 

Gümüldür 
Zabıta 
Amirliği 

İzmir Caddesi No:156 
Gümüldür/Menderes/İZMİR 

Özdere 
Zabıta 
Amirliği 

Menteş Cad. Çukuraltı Mah. 
Özdere/Menderes/İZMİR 

Merkez 
Pazaryeri 

Cumaovası Cd. No:33 
Menderes/İZMİR 

Gümüldür 
Pazaryeri 

Mustafa Kemalpaşa Bulvarı 
Gümüldür/İZMİR 

AYRILAN 
BÜTÇE 

KULLANILAN 
BÜTÇE 

KALAN 
BÜTÇE 

47.000 
TL 

45.646,21 TL 1.353,79 
TL 
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2015 
yılı 
içerisinde 
işyerlerinin 
%35’i 
denetlenmiştir.

Şehir hayatında olası düzensizlikler, kuralsızlıklar, insanların 
huzurunu kaçıran ya da çevre ve insan sağlığına zarar veren 
olumsuzluklar, Zabıta Ekiplerinin denetimleriyle giderilmektedir. 

GÖSTERGE HEDEFLENEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME 
ORANI 

GERÇEKLEŞMEME 
AÇIKLAMASI 

Denetlenecek 
işyeri sayısı 

%30 %35 %117  

Etiketi kontrol 
edilecek işyeri 
sayısı 

1000 1079 %107  

Kontrol 
edilecek ölçü 
tartı aleti 

1000 800 %80  

Verilecek 
belge-plaket 
sayısı 

%100 %100 %100  

Kayıtları 
güncellenecek 
pazarcı oranı 

%30 %35 %117  

Üretici sayısının 
toplam 
pazarcıya 
oranı 

%20 %20 %100  

Ruhsat kontrolü 
yapılacak işyeri 
sayısı 

1000 1383 %138  

Kaldırılan işgal 
sayısı 

1000 198 %20 Belirtlen sayı 
dışında işgal 
bulunmaması. 

İnşaat 
atığından 
uygulanan 
ceza sayısı 

50 10 %20 Eylem sırasında 
yapılabilen tespit. 

Kesim alanı 
dışında 
yapılacak kesim 
engelleme 

%100 %100 %100  

Cezai işlem 
uygulanan afiş 
Uyg. Ceza 
oranı 

%100 %100 %100  

Kaldırılan hurda 
araç oranı 

%50 0 %0 İl müdürlüğünce 
listesi istenmiş olup 
bilgilendirilmiştir. 

İnşaat sezonu 
engellenecek 
inşaat oranı 

%100 %100 %100  
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2015 
yılı 

içerisinde 
engellenen 

izinsiz 
satıcı oranı 

%100'dür

209

Dağıtılan izinli 
broşür oranı 

%100 %100 %100  

Asılan izinli afiş 
oranı 

%100 %80 %80 İzinsiz asılanlara 
işlem 
uygulanmıştır. 

Eğitim verilen 
personel oranı 

%50 %0 %0 Bu ödenek 
İnsan 
Kaynakları ve 
eğitim 
müdürlüğüne 
devredilmiştir. 

Savunma 
teçhizatı 
sağlanan 
personel oranı 

%100 %100 %100  

Broşür bilgi 
notu ile 
bilgilendirilecek 
kişi sayısı 

1000 1100 %110  

İstenilen yoksul 
araştırmalarının 
gerçekleşmesi 

%100 %100 %100  

Dilenmekten 
men edilecek 
kişi oranı 

%100 %100 %100  

Engellenen 
izinsiz satıcı 
oranı 

%100 %100 %100  

Engellenecek 
anonslu 
satıcıların 
toplama oranı 

%80 %80 %100  

 



DENİZ ZABITASI

Türkiye ‘de ilk kez Menderes Belediyesi 
tarafından Deniz Zabıta ekibi kurularak deniz 
kirliliği ve boğulmalara karşı tedbirler alındı. 43 
kilometrelik sahil şeridinde denetimler 
gerçekleştiren Deniz Zabıtası Gümüldür, 
Özdere ve Ahmetbeyli’de vatandaşın 
denizde yaşayacağı sorunlarla mücadele 
edip, tekne atıklarına karşı çalışma 
yürütmektedir. 
Hizmetin Sağladığı avantajlar;
• İlçemiz sınırlarında yük-yolcu taşıyan 
gemi ve yatların sintineleri kontrol edilerek atık 
bırakmasına ve denizlerimizi kirletmesine 
müsaade edilmemektedir.
• Sahil güvenlik komutanlığı ile yapılan 
ortak çalışmalar sonucu geçişleri engellenen 
kaçak göçmen botları imha edilmektedir.
• İlçe Sağlık grup başkanlığı ekipleri ile 
her iki haftada bir plajlarımızdaki yaklaşık 20 
noktadan numune alınarak denizlerimizin 
temizliği kontrol edilmektedir.
• Denizde mahsur kalan insanlar Deniz 
Zabıtası yardımıyla kıyıya çıkarılmaktadır.
• Plajlarımızda su sporları yaptıran 
işletmeler düzenli olarak denetlenmektedir.

Türkiye’de ilk kez Belediyemizce kurulan Deniz 
Zabıtası deniz üzerinde ihbar alıp anında 
şikayet yerine intikal etmektedir.

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU

Deniz Zabıtası hizmeti Türkiye’de ilk kez Menderes Belediyesi 
tarafından hizmete geçirilmiştir. 

Diğer Faaliyetlerimiz;

• Emniyet Müdürlüğü Ve İlçe Tarım 
Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalarla 
kaçak içki ürettiği ihbar edilen yerlere karşı 
denetimler gerçekleştirildi.
• İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte 
İlçemizde bulunan tüm okul kantinlerine genel 
denetim yapıldı.
• Kurban alanı tespiti ve denetimi 
yapıldı.
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KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ
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MENDERES BELEDİYESİ

Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü; 1 müdür, 1 
memur, 3 sözleşmeli personel, 5 işçi ve 4 büro 
elemanı ile hizmet vermektedir.

 Belediyemizce düzenlenen etkinlikler;
• Sosyal yardımlar
• Evde Sağlık Hizmetleri
• Fuar organizasyonları
• Basın faaliyetleri
• Spor faaliyetleri

Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Bu kapsamda 2015 yılında gerçekleştirilen 
etkinlikler aşağıda yer almaktadır.

 
 4 Ocak 2015 tarihinde Menderes 
Belediyesi “Deve Güreşleri Festivali” ilk defa 
düzenlenmiştir.

 8 Mart 2015 tarihinde dünya 
kadınlar günü etkinliği kapsamında Nikah 
Sarayı Ve Kongre Sanat Merkezi’nde; kermes 
düzenlenmiş, standlar açılmıştır. “Kadın Ve 
Toplum” konulu seminer,  illüzyon gösterileri, halk 
oyunları gösterileri ve Türk halk müziği konseriyle 
son bulmuştur.

 “18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma 
Günü” kapsamında 25 Mart 2015 tarihinde 
Nikah Sarayı Ve Kongre Sanat Merkezi’nde 
“100.Yıl Özel Anma Programı” düzenlenmiş 
olup “Şehidin Seması” gösterisi yapılmıştır.

 21 Mart 2015 tarihinde Menderes 
Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi’nin  
(MEGEM) 400 öğrencisi ile birlikte Çanakkale 
Savaşını anlatan ‘Son Mektup’ sinema filmine 
gidilmiştir.
 
 
 22 Mart 2015 tarihinde Karakuyu 
mahallesinde “Menderes Belediyesi 
Geleneksel 2. Karakuyu Yörükleri Keşkek 
Şenliği” yapılmıştır. Geleneksel gelin alma 
merasimi, mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü, 
keşkek ikramı, halk oyunları gösterileri, Türk halk 
müziği konserleri yapılmıştır.

 
 24 Nisan 2015 tarihinde “Kutlu 
Doğum Haftası” etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. 
Nihat HATİPOĞLU ile “Dosta Doğru” programı 
yapılmıştır. Mehteran gösterileri, yemek ikramı, 
Kur ’an-i Kerim okunması, Sedat Uçan ile 
tasavvuf musikisi ilahi dinletisi, semazen 
gösterileri yapılmış Nihat Hatipoğlu sohbeti ile 
son bulmuştur.

ETKİNLİKLER

18 martta 
100. yıl anma 

programı 
düzenlenerek 

şehitlerimiz yad 
edilmiştir.

MENDERES BELEDİYESİ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
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Belediye olarak toplumsal ve kültürel birlik sağlamak amacı ile 
sosyal etkinliklere verdiğimiz önem her geçen yıl artmaktadır. Bu 
sebeple 2015 yılında 23 etkinlik gerçekleştirilmiştir.

 1 Mayıs 2015 tarihinde “6. 
Geleneksel Uçurtma Festivali” Özdere Orta 
Mahalle Gençlik Parkı Ve Sahili’nde 
düzenlenmiş olup binlerce katılım sağlanmıştır. 
Animasyon gösterileri, oyuncaklar, müzikli 
eğlencelerin yanında 3 bin uçurtma ücretsiz 
olarak dağıtılmıştır.

 Engelliler günü kapsamında 
Menderes’te yaşayan engelli vatandaşlar için 
piknik organizasyonu yapılmıştır.

 23-24 Mayıs 2015 tarihlerinde “6. 
Geleneksel Menderes Çiçek Festivali” 
düzenlenmiş Işın KARACA ve Ferhat GÖÇER 
konserleri verilmiş, en güzel çiçek yarışması 
yapılmıştır.

 Ramazan ayı boyunca her gün 
Menderes Gençlik Parkı, Özdere Arkadaş 
Parkı, Gümüldür Pazaryeri, Görece, Gazipaşa 
gibi farklı mahallelerde iftar sofraları kurulmuş 
ve 2 bin aileye erzak dağıtımı yapılmıştır.

 

 
 9-10 Haziran 2015 tarihlerinde “7. 
Halk Dansları Gecesi” düzenlenmiş, Menderes 
Kültür Merkezi Amfi Tiyatrosu ve Rumeli 
Parkı’nda gösteri yapılmıştır.

Ramazan 
ayı boyunca 
her gün 
Menderes 
Gençlik 
Parkında iftar 
sofraları 
kurulmuştur.

214

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU



 31 Temmuz-2 ağustos 2015 tarihleri 
arasında “6. Mestanlılar Buluşması” 
kapsamında “Menderes Kardeşiyle Buluşuyor” 
etkinliği düzenlenip Menderes’teki göçmen 
kardeşlerimizle birlikte Bulgaristan Mestanlı 
gezisi yapılmıştır.

 01-02 / 07-08 Ağustos 2015 
cumartesi pazar günleri Gümüldür sahilinde 
Gümüldür plaj voleybolu turnuvası 
düzenlenmiştir.

 15-16 Ağustos 2015 tarihlerinde 
Türkiye Futbol Federasyonu plaj futbol ligi 
Türkiye şampiyonası Menderes Gümüldür 
etabı yoğun katılımla Gümüldür ’de 
düzenlenmiştir.

MENDERES BELEDİYESİ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

TFF Plaj 
futbolu ligi  

Türkiye 
şampiyonası 

yoğun 
katılımla 

düzenlenmiştir.
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 Menderes belediyesi ve İzmir Balgöç 
katkılarıyla üniversiteli gençler için Bulgaristan 
Höh Genel Merkezi ve Bulgaristan Millet 
Meclisi gezisi düzenlenmiştir.

 26 Eylül 2015 bayramın 3. Günü 
kurban bayramı kapsamında her yıl 
düzenlenen “Kazan Etkinliği” Görece 
mahallesi ve Gazipaşa mahallesinde 
yapılmıştır.

 

 Menderes Belediyesi 1.sınıf ilk okuma 
yazma öğrenci seti 2015-2016 eğitim 
öğretim yılına uygun hazırlanarak 
Menderes’teki tüm ilkokul 1.sınıf öğrencilerine 
dağıtımı yapılmıştır. Bununla birlikte 166 aileye 
okul kıyafeti yardımı yapılmıştır.

 26 Ekim 2015 tarihinde Sağlık 
Bakanlığı İzmir Güney Kamu Hastaneleri Birliği 
Genel Sekreterliği İzmir Eğitim Diş Hastanesi ile 
birlikte “Sağlıklı Dişler Şenliği” düzenlenmiştir. 
Etkinlik kapsamında ilköğretim öğrencilerine 
ağız ve diş sağlığı bilgilendirmesi, tiyatro, müzik, 
animasyon gösterileri yapılmış diş fırçası ve 
macunu dağıtımı yapılmıştır.

 8 Kasım 2015 tarihinde Cat Spor 
Kulübü’nün katılımıyla “Menderes Yol Bisikleti 
Yarışları” düzenlenmiş çeşitli kategorilerde 
yapılan yarışma Menderes-Gümüldür 
arasında yapılmış ve Gümüldür Spor Salonu 
önünde düzenlenen ödül töreniyle son 
bulmuştur.

2015MENDERES BELEDİYESİ
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2015-2016 eğitim öğretim yılına uygun hazırlanarak 
Menderes’teki tüm ilkokul 1.sınıf öğrencilerine okuma yazma seti 
dağıtımı yapılmıştır. Bununla birlikte 166 aileye okul kıyafeti 
yardımı yapılmıştır.
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 27 Ekim tarihinde gazi ve şehit yakını 
ailelerimizle birlikte Çanakkale gezisi 
düzenlendi. Her ay periyodik olarak bayanlar 
için Çanakkale gezileri düzenlenmektedir.

 2015 yılı bahar aylarında 2 haftalık 
periyotlarda düzenli olarak doğa yürüyüşleri 
yapılmış, Menderes’in doğal güzellikleri İzmir ’in 
her köşesinden vatandaşa tanıtılmıştır.

 2015 yılında Menderes Belediyesi 
düğün salonlarında toplam 555 adet düğün 
ve toplantı gerçekleştirilmiştir.

 Şubat ayı sonunda Menderes 
Belediyesi Gençlik Ve Eğitim Merkezi’nin 
Belediyemiz ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
yapılan protokol sonunda açılışı yapılmıştır. 14 
sınıf, kantin, öğretmen ve müdür odası ve 
lavabolardan oluşmaktadır. 

MENDERES BELEDİYESİ

555
çift

1 yıl içinde 
düğün 

salonlarımızda 
toplam 555 

çiftimiz en özel 
günlerinde 

ağırlanmıştır.
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• Belediye olarak muhtaç ailelere 
yardımı bir görev olarak üstlenmiş 
bulunmaktayız. Bu amaçla her ay düzenli 
olarak “Muhtaç Aile Yardımları” ve “Muhtaç 
Asker Ailesi Yardımları” yapılmaktadır. 2015 
yılında muhtaç aile yardımları 188.195,80 
TL’ye, muhtaç asker ailesi yardımları ise 
113.550,00 TL’ye ulaşmış muhtaç ailelere 
toplamda 301.745,80 TL para yardımı 
yapılmıştır.
• 2015 yılında Ocak, Şubat, Mart ve 
Nisan aylarında yapılan süt dağıtımı ile 7100 
aileye ulaşılmış, toplam 28.400 litre süt 
dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
• Engelli vatandaşlarımızı da 
unutmayarak ihtiyaç sahiplerine tekerlekli 
sandalye olarak; 7 adet akülü araç, 3 adet 
manuel araç verilmiş ve 2 adet akü değişimi 
gerçekleştirilmiştir. 

• Evde sağlık hizmetleri kapsamında 
toplamda 7728 ziyaret gerçekleştirilmiş, 
doktor muayenesi yapılan hasta sayısı 613, 
geçici bakılan hasta 206, kalıcı bakılan hasta 
822, gebe 74, yeni doğan 255, cenaze nakil 
hizmeti 16’dır.

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU

Evde Sağlık 
Hizmetleri 
kapsamında 
2015 yılında 
7728 ziyaret 
gerçekleştirilmiştir.

Muhtaç ailelere yardımı görev olarak üstlenen bir belediye 
olarak 2015 yılında 301.745,80 TL para yardımı yapılmıştır.

SOSYAL YARDIM EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ 

7728 
ziyaret
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 22- 25 Ocak 2015 tarihinde turizm 
alanında dünyanın 5. Büyük fuarı olan Emıtt 
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Ve Seyahat 
Fuarı’na İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile 
Menderes Belediyesi olarak birlikte katılım 
gerçekleştirildi.  İlçenin doğa ve tarihi 
güzellikleri ile Menderes’e özgü ürünler tanıtıldı. 
Menderes Belediyesi standında ziyaretçilere 
dünyaca ünlü Gümüldür Satsuma 
Mandalinası’ndan yapılan kolonyalar ikram 
edilirken, Görece’deki boncuk ocaklarında 
üretilen nazar boncukları da hediye edildi. 
Ayrıca Menderes ile ilgili tüm bilgilerin yer 
aldığı şehir rehberi de 5 ayrı dilde 
ziyaretçilere sunulurken, Menderes 
Belediyesi’nin yayın organı olan Menderes 
Dergisi de ziyaretçilere dağıtıldı.

 Dünyanın en büyük turizm fuarı olarak 
bilinen Uluslararası Turizm Borsası (ITB 
Berlin-2015), 4- 8 Mart 2015 tarihleri 
arasında 189 ülkenin turizm sektörü 
temsilcilerinin katıldığı fuara katılım sağlandı.

 23-25 Nisan 2015 tarihlerinde 
İspanya –Madrid Fuarı’na katılım sağlandı.

SPOR 

MENDERES BELEDİYESİ HALK 
DANSLARI TOPLULUĞU “RAKS-I 
ANADOLU”

2006-2007 yılında kurulan topluluğumuz 50 
kişiyle başladığı “Raks-ı Anadolu” serüvenine 
bugün 350’yi aşkın dansçısıyla devam 
etmektedir. 2015 yılı Haziran ayında Raks-ı 
Anadolu serisinin yedincisini sahneye taşıyan 
halk dansları topluluğumuzda, yediden 
yetmişe her yaştan Menderesli, geleneksel 
danslarımızın yaşatılması ve yeni nesillere 
doğru biçimde aktarılmasını sağlamak için 
çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. 

Oynanan Yöreler Ve Oyunlar 
• Zeybek, 
• Horon, 
• Halay, 
• Karşılama, 
• Kaşık, 
• Teke,
• Çiftetelli, 
• Roman, 
• Seymen, 
• Tokat.  

FUARLAR

Menderes Halk 
Dansları 

Topluluğu 
birçok 

yöresel oyunu 
350'yi aşkın 
dansçısıyla 

sergilemektedir.
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Haftalık çalışma programına Görece Çok 
Amaçlı Spor Salonu, 75. Yıl Düğün Salonu ve 
Özdere Nikah Sarayı’nda devam eden 
topluluk yıl boyunca yürüttüğü çalışmalarını, 
her yıl haziran ayında Gençlik Kültür Ve Sanat 
Merkezi Amfi Tiyatrosu’nda ve Görece Rumeli 
Parkı’nda yapılan gösterilerle sergilemektedir.
Genç yaşlı pek çok farklı meslek grubundan 
vatandaşın ve Menderesli esnafın da üye 
olduğu toplulukta, ilçemizde yaşayan çok 
sayıda yabancı uyruklu hemşehrilerimiz de Türk 
halk dansları geleneğini yaşatmak için 
eğitimlerine devam etmektedir. 7 kişilik eğitmen 
kadrosunun 4'ü devlet konservatuvarı Türk halk 
oyunları bölümü mezunu 3'üyse Türkiye Halk 
Oyunları Federasyonu'ndan birinci kademe 
antrenör sertifikalı uzman hocalardan oluşan 
Menderes Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 
üye sayısı ve etkinlikleriyle İzmir ’in en geniş halk 
dansları topluluklarından birisi arasında yer 
almaktadır.

MENDERES BELEDİYESİ SPOR 
OKULLARI

BASKETBOL
Basketbol spor okulları yaz ve kış dönemi 
olarak antrenör eşliğinde 1999 – 2009 
doğumlu sporcular İle Menderes’te 126 
Gümüldür ’de ise 34 öğrenci ile çalışmalarını 
sürdürmektedir.

Menderes
Kış spor okulları çalışmalarımız ocak ayından 
mayıs ayına kadar haftanın iki günü cumartesi 
ve pazar günleri olmak üzere 1999 – 2009 
yılları arasında doğmuş olan öğrencilerin 
katılımıyla yapılmıştır.
Yaz spor okulları çalışmalarımız 29 Haziran 
2015 pazartesi günü başlamış olup 11 Eylül 
2015 cuma gününe kadar haftanın altı günü 
pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve 
cumartesi günleri 1999 – 2009 yılları arasında 
doğmuş olan 160 öğrencinin katılımıyla 
yapılmıştır.
Kış spor okulları çalışmalarımız 26 Eylül 2015 
cumartesi günü başlamış ve çalışmalarımız 
haftanın iki günü cumartesi ve pazar günleri 
olmak üzere 1999 – 2009 yılları arasında 
doğmuş olan öğrencilerin katılımıyla 
yapılmaktadır.

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU

Menderes'in tanıtım atağı hedefi kapsamında uluslararası 
fuarlara katılım sağlanmıştır.
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Gümüldür

Kış spor okulları çalışmalarımız ocak ayından 
mayıs ayına kadar haftanın iki günü cumartesi 
ve pazar günleri olmak üzere 1999 – 2009 
yılları arasında doğmuş olan öğrencilerin 
katılımıyla yapılmıştır.
Yaz spor okulları çalışmalarımız 29 Haziran 
2015 pazartesi günü başlamış olup 11 Eylül 
2015 cuma gününe kadar haftanın altı günü 
pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve 
cumartesi günleri 1999 – 2009 yılları arasında 
doğmuş olan 160 öğrencinin katılımıyla 
yapılmıştır.
Kış spor okulları çalışmalarımız 26 Eylül 2015 
cumartesi günü başlamış ve çalışmalarımız 
haftanın iki günü cumartesi ve pazar günleri 
olmak üzere 1999 – 2009 yılları arasında 
doğmuş olan öğrencilerin katılımıyla 
yapılmaktadır.

Menderes

Spor okulları yaz ve kış dönemi olarak 
antrenörler eşliğinde 2002 – 2008 doğumlu 
sporcularla birlikte 204 öğrenci ile 
çalışmalarını sürdürmektedir.

Kış spor okulları çalışmalarımız ocak ayından 
mayıs ayına kadar haftanın iki günü cumartesi 
ve pazar günleri olmak üzere 08.30 – 10.30 
/16.30 - 18.00 arasında 2001 – 2007 yılları 
arasında doğmuş olan öğrencilerin katılımıyla 
yapılmıştır.
Yaz spor okulları çalışmalarımız 29 Haziran 
2015 pazartesi günü başlamış olup 11 Eylül 
2015 cuma gününe kadar haftanın dört günü 
pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri 
08.30 – 10.30 saatleri arasında 2002 – 2008 
yılları arasında doğmuş olan 204 öğrencinin 
katılımıyla yapılmıştır.
Kış spor okulları çalışmalarımız 26 Eylül 2015 
cumartesi günü başlamış ve çalışmalarımız 
haftanın iki günü cumartesi ve pazar günleri 
olmak üzere saat 08.30 – 10.30 ve 16.30 – 
17.30 saatleri arasında 2002 – 2008 yılları 
arasında doğmuş olan öğrencilerin katılımıyla 
yapılmaktadır.

Belediyemiz 
spor 

okulları 
yaz ve kış 
aylarında 

çeşitli 
branşlarda 

eğitim 
vermektedir.
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Gümüldür

Futbol branşının spor okulları yaz ve kış dönemi 
olarak antrenör eşliğinde 2004 – 2007 
doğumlu sporcularla birlikte 24 öğrenci ile 
çalışmalarını sürdürmektedir.
Kış spor okulları çalışmalarımız ocak ayından 
mayıs ayına kadar haftanın üç günü pazartesi, 
çarşamba ve perşembe günleri olmak üzere 
2004 – 2007 yılları arasında doğmuş olan 
öğrencilerin katılımıyla yapılmıştır. 
Yaz spor okulları çalışmalarımız 29 Haziran 
2015 Pazartesi günü başlamış olup 11 Eylül 
2015 Cuma gününe kadar haftanın dört günü 
pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 
2001 – 2007 yılları arasında doğmuş olan 24 
öğrencinin katılımıyla yapılmıştır.
Kış spor okulları çalışmalarımız 26 Eylül 2015 
Cumartesi günü başlamış ve çalışmalarımız 
haftanın iki günü cumartesi ve pazar günleri 
olmak üzere halen yapılmaktadır. 

VOLEYBOL

Menderes

Voleybol branşının 2015 - 2016 dönemi spor 
okulları yaz ve kış dönemi olmak üzere 
Menderes’te antrenör eşliğinde 101 öğrenci 
ile çalışmalarını sürdürmektedir.
Kış spor okulları çalışmalarımız ocak ayından 
mayıs ayına kadar haftanın iki günü cumartesi 
ve pazar günleri olmak üzere 2001 – 2007 
yılları arasında doğmuş olan öğrencilerin 
katılımıyla yapılmıştır.
Yaz spor okulları çalışmalarımız 29 Haziran 
2015 pazartesi günü başlamış olup 11 Eylül 
2015 cuma gününe kadar haftanın dört günü 
pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 

2001 – 2007 yılları arasında doğmuş olan 89 
öğrencini katılımıyla yapılmıştır.
Kış spor okulları çalışmalarımız 26 Eylül 2015 
cumartesi günü başlamış ve çalışmalarımız 
haftanın iki günü cumartesi ve pazar günleri 
olmak üzere 2001 – 2007 yılları arasında 
doğmuş olan öğrencilerin katılımıyla 
yapılmaktadır.

Gümüldür

Voleybol Branşının 2015 - 2016 Dönemi Spor 
Okulları Yaz ve Kış Dönemi Olmak Üzere 
Gümüldür ’de antrenör eşliğinde 30 öğrenci ile 
çalışmalarını sürdürmektedir.
Kış spor okulları çalışmalarımız ocak ayından 
mayıs ayına kadar haftanın iki günü Pazartesi 
ve Cumartesi günleri 2001 – 2006 yılları 
arasında doğmuş olan öğrencilerin katılımıyla 
yapılmıştır.

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU

Belediye olarak genç sporcular yetiştirmek adına spor okulları 
bu yılda hız kesmeden faaliyetlerine devam etmiştir.
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Yaz spor okulları çalışmalarımız 29 Haziran 
2015 Pazartesi günü başlamış olup 11 Eylül 
2015 Cuma gününe kadar haftanın iki günü 
pazartesi ve perşembe günleri 2001 – 2006 
yılları arasında doğmuş olan 20 öğrencinin 
katılımıyla yapılmıştır.
Kış spor okulları çalışmalarımız 26 Eylül 2015 
Cumartesi günü başlamış ve çalışmalarımız 
haftanın iki günü çarşamba ve cumartesi 
günleri olmak üzere 2001 – 2006 yılları 
arasında doğmuş olan öğrencilerin katılımıyla 
yapılmaktadır.

MASA TENİSİ

Menderes

Masa tenisi branşının 2015 - 2016 dönemi 
spor okulları yaz ve kış dönemi olmak üzere 
Menderes’te antrenör eşliğinde 30 öğrenci ile 
çalışmalarını sürdürmektedir.

Kış spor okulları çalışmalarımız ocak ayından 
mayıs ayına kadar haftanın iki günü cumartesi 
ve pazar günleri olmak üzere 2001 – 2006 
yılları arasında doğmuş olan öğrencilerin 
katılımıyla yapılmıştır.
Yaz spor okulları çalışmalarımız 29 Haziran 
2015 pazartesi günü başlamış olup 11 Eylül 
2015 cuma gününe kadar haftanın üç günü 
salı, perşembe ve cuma günleri 2001 – 2006 
yılları arasında doğmuş olan 23 öğrencinin 
katılımıyla yapılmıştır.
Kış spor okulları çalışmalarımız 26 Eylül 2015 
cumartesi günü başlamış ve çalışmalarımız 
haftanın iki günü cumartesi ve pazar günleri 
olmak üzere 2001 – 2008 yılları arasında 
doğmuş olan öğrencilerin katılımıyla 
yapılmaktadır.

JİMNASTİK

Menderes

Jimnastik branşının 2015 - 2016 dönemi spor 
okulları yaz ve kış dönemi olmak üzere 
Menderes’te antrenör eşliğinde 98 öğrenci ile 
çalışmalarını sürdürmektedir.
Kış spor okulları çalışmalarımız ocak ayından 
mayıs ayına kadar haftanın iki günü cumartesi 
ve pazar günleri olmak üzere 1999 – 2009 
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yılları arasında doğmuş olan öğrencilerin 
katılımıyla yapılmıştır.
Yaz spor okulları çalışmalarımız 29 Haziran 
2015 pazartesi günü başlamış olup 11 Eylül 
2015 cuma gününe kadar haftanın dört günü 
pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 
yapılmıştır.
Kış spor okulları çalışmalarımız 26 Eylül 2015 
cumartesi günü başlamış ve çalışmalarımız 
haftanın cumartesi günleri olmak üzere 2006 – 
2011 yılları arasında doğmuş olan 98 
öğrencinin katılımıyla yapılmaktadır.

Gümüldür

Jimnastik branşının 2015 - 2016 dönemi spor 
okulları yaz ve kış dönemi olmak üzere 
Gümüldür ’de antrenör eşliğinde 30 öğrenci ile 
çalışmalarını sürdürmektedir. 
Kış spor okulları çalışmalarımız ocak ayından 
mayıs ayına kadar haftanın pazar günleri 
2006 – 2010 yılları arasında doğmuş olan 
öğrencilerin katılımıyla yapılmıştır.
Yaz spor okulları çalışmalarımız 29 Haziran 
2015 pazartesi günü başlamış olup 11 Eylül 
2015 cuma gününe kadar haftanın pazar 
günleri 2006 – 2010 yılları arasında doğmuş 
olan 30 öğrencinin katılımıyla yapılmıştır.
Kış spor okulları çalışmalarımız 26 Eylül 2015 
cumartesi günü başlamış ve çalışmalarımız 
haftanın pazartesi günleri saat 15.00 – 16.00 
saatleri arasında 2006 – 2010 yılları arasında 
doğmuş olan 30 öğrencinin katılımıyla 
yapılmaktadır.

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU

Menderes Spor Okullarında 2015 yılı içerisinde 700'ü aşkın 
öğrenciye basketbol, futbol, jimnastik, voleybol ve daha birçok 
branşta eğitim verilmiştir.
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MENDERES BELEDİYESİ EĞİTİM 
KÜLTÜR GENÇLİK VE SPOR 
KULÜBÜ

BASKETBOL

Menderes Belediyesi Eğitim Kültür Gençlik 
Spor Kulübü Basketbol Takımı antrenör 
eşliğinde 2015 – 2016 Sezonu’nda Küçük 
Erkekler ve Yıldız Erkekler Ligi olmak üzere 2 
kategoride liglere katılmıştır.
Menderes Belediyesi Eğitim Kültür Gençlik ve 
Spor Kulübü Basketbol Takımı kapsamında 
bütün kategoriler olmak üzere toplamda 36 
lisanslı oyuncusu bulunmaktadır.
Küçük Erkekler Ligi’nde mücadele ettiği 2015 
sezonundaki 120 takım arasında kulübümüz 
ligini İzmir yedincisi olarak tamamlamıştır.
Yıldız Erkekler Ligi’nde mücadele ettiği 90 
takım arasında kulübümüz ilk tur grup 
maçlarında grubunu beşinci olarak 
tamamlayarak ligini bitirmiştir.

FUTBOL

A-Takımı

A takım antrenmanları 27 Temmuz 2015 
tarihinde başlamış olup yıllık antrenman 
planlamasında 30 hafta ve haftada 5 
antrenman ( 5 gün ) olarak planlanmıştır. A 
takım oyuncu sayısı teknik sorumlu önderliğinde 
25 kişilik lisanslı oyuncu grubu olarak 
belirlenmiş ve çalışmalar bu oyuncu sayısı ile 
yapılmıştır.
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U-19 Futbol Takımı

A takımın maçlarının bitmesinin ardından A 
takım bünyesinde olup doğum yılı 1996 ve 
daha büyük olan oyuncularımız ile sezon 
başından beri antrenman yapan U-17 takımın 
oyuncuları bir araya getirilerek U-19 takımı 
kurulmuştur. Takım kadrosu 21 kişidir. 
Antrenmanlar hafta içi en az 3 en fazla 5 gün 
olmak üzere planlanmış ( maç günleri ve 
saatlerine göre) ve programlanmıştır. 
Antrenman saatleri 17.00   – 19.00 arasıdır. Bu 
periyodlama sezon bitene kadar hiçbir 
değişime uğramadan aynı şekilde 
uygulanmıştır.
2014-2015 sezonunda elde ettiğimiz 
başarıdan sonra 2015-2016 sezonuna da 
başarıların devamı parolası ile doğum yılı 
1997 ve daha büyük olan oyuncularımız ile 
sezon başından beri antrenman yapan U-17 
takımın oyuncuları bir araya getirilerek U-19 
takımı kurulmuştur. Takım kadrosu 22 kişidir. 
Antrenmanlar hafta içi en az 3 en fazla 5 gün 
olmak üzere planlanmış ( maç günleri ve 
saatlerine göre) ve programlanmıştır. 

U-17 Futbol Takımı

Çalışmalar 1999-2000 doğumlu lisanslı ve 
lisansı yeni çıkarılmış sporcular ile 2001 
doğumlu 2 lisanslı sporcumuzun katılımları ile 
24 kişilik takım kadrosu oluşturularak 15 
Haziran 2015 tarihinde başlamıştır. Hazırlık 
dönemi çalışmaları 2 hafta anatomik 
adaptasyon,4 hafta genel hazırlık dönemi ve 
4 hafta özel hazırlık dönemi olarak yapılmıştır. 
Haftada 5 gün tek,3 gün çift antrenman 
yapılmıştır. Mavişehir 79 Yıldız U-17,Hires 
Gençlik U-17,Karşıyaka Spor Kulübü 
Coca-Cola Gelişim Ligi U-17 takımları ile 

hazırlık müsabakaları yapılmıştır. Lig 
müsabakaları 13 Eylül Pazar günü başlamış ve 
son lig müsabakası 12 Aralık Cumartesi günü 
yapılmıştır. Ligi 3.sırada tamamlayan takımımız 
1999 doğumlu oyuncularını U-19 ’a, 2000 ve 
2001 doğumlu oyuncularını U-16 ‘ ya 
göndermiştir.

U-16 Futbol Takımı

Takımımız çalışmalarına U-17 liginin bitiminin 
hemen ardından U-17’den katılan oyuncuların 
ve diğer oyuncuların katılımlarıyla 14 Aralık 
2015 Pazartesi günü başlamıştır.
Çalışmalar haftanın 3-4 günü 24 lisanslı 
oyuncunun katılımıyla 17.45 – 19.15 arasında 
yapılmaktadır.

U -15 Futbol Takımı

Menderes Belediyesi Eğitim Kültür Gençlik 
Spor Kulübü Futbol U- 15 Takımı 2015 – 2016 
sezonuna 22 lisanslı oyuncu ile 6 Eylül 2015 
tarihinde başlayan liglere katılmışve grubunda 
üçüncü olmuştur.

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU

Menderes Belediyesi Eğitim Kültür ve Spor Kulübü futbol 
alanında A-takımı, U-19 takımı, U-17 takımı, U-16 takımı, U-15 
takımı,U-14 takımı, U-13 takımı ve U-12 takımlarıyla ligde 
mücadele etmiştir.
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U -14 Futbol Takımı

Menderes Belediyesi Eğitim Kültür Gençlik 
Spor Kulübü Futbol U- 14 Takımı 2014 – 2015 
sezonuna 22 lisanslı oyuncu ile liglere katılmış 
grubunda şampiyon olarak play-off‘larda 
mücadele etmiştir.

U -13 Futbol Takımı

Menderes Belediyesi Eğitim Kültür Gençlik 
Spor Kulübü Futbol U- 13 Takımı 2015 – 2016 
sezonuna 24 lisanslı oyuncu ile 12 Nisan 
2015 tarihinde başlayan liglere katılmış ve ligi 
üçüncü sırada tamamlamıştır.

U -12 Futbol Takımı

Menderes Belediyesi Eğitim Kültür Gençlik 
Spor Kulübü Futbol U- 12 Takımı 2015 – 2016 
sezonuna 24 lisanslı oyuncu ile 19 Nisan 
2015 tarihinde başlayan liglere katılarak 
grubunda şampiyon olmuş ve play-off ‘lara 
kalmıştır. Play-Off ’larda büyük bir başarı 
göstererek İzmir ikincisi olmuştur.

GÜREŞ

Menderes Belediyesi Eğitim Kültür Gençlik 
Spor Kulübü Güreş Takımı antrenör eşliğinde 
2015 Sezonu sonunda kurulmuş ve 2015– 
2016 Sezonuna Minik Erkekler, Yıldız Erkekler 
ve Genç Erkekler Ligi olmak üzere 3 
kategoride liglere hazırlanmaktadır.
Menderes Belediyesi Eğitim Kültür Gençlik ve 
Spor Kulübü Güreş Takımı kapsamında bütün 
kategoriler olmak üzere toplamda 40 lisanslı 
oyuncusu bulunmaktadır.

MASA TENİSİ

Menderes Belediyesi Eğitim Kültür Gençlik 
Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı 2014 – 2015 
Sezonu’nda Minik Kız-Erkekler, Yıldız 
Kız-Erkekler ve Büyük Kız-Erkekler Ligi olmak 
üzere 3 kategoride toplamda 20 lisanslı 
oyuncu ile liglere katılmıştır.
2015 Aralık ayında lig karşılaşmalarında Minik 
Erkeklerde İzmir birinciliği, İzmir ikinciliği; Minik 
Kızlarda İzmir ikinciliği ve İzmir üçüncülüğü 
başarısını göstermiştir.
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VOLEYBOL

2014-2015 sezonundan sonra gerek yaz 
kursuna, gerek voleybol takımlarımızın 
çalışmalarına büyük bir hız verildi. 2015 – 
2016 sezonunda daha büyük başarılar 
hedefiyle; başlanılan yaz çalışmalarında; 
ilçemizin merkez, belde ve köy okullarında 
duyurular ve yetenekli öğrenci taramaları 
hedeflendi.
Yapılacak taramalar ve alt yapı 
antrenörlerimizin yetiştirdiği voleybolculardan, 
daha önceki takımlara takviye edilerek; 
takımlar oluşturuldu. Voleybol takımlarımızın 
İzmir ’ de ve Türkiye çapında elde ettiği 
başarılar ile kulübümüze ilgiyi arttırmıştır. Haliyle 
voleybol takımlarımızda oynamak isteyen 
sporcu sayısında da artış olmuştur.
Türkiye Voleybol Federasyonun düzenlemiş 
olduğu Yaş Grupları Yıldız Erkekler 
kategorisinde kulübümüzün Yıldız Erkek 
Voleybol Takımı,  2014-2015 sezonunda 
Arkasspor, Bal, Tfl Altekma, Özateş Spor 
Kulübü, Konak Belediyesi, Torbalı Belediyesi, 
Bergama Gençlerbirliği ve Bergama 
Belediyesi gibi takımlarla mücadele ederek 
İzmir Üçüncüsü olmayı başarmıştır. İlimizi Türkiye 
Play-Off finallerinde temsil etme hakkı 
kazanmıştır.
Yaş Grubu Yıldız Erkekler, Genç Erkekler ve 
Büyük Erkekler (Bölgesel Lig) takımları 
oluşturularak 2015-2016 sezonunda 
kulübümüzü bu takımların temsil etmesi kararı 
alınmıştır.
Çalışmalarına Görece Kapalı Spor 
Salonunda devam eden ve bünyesinde 77 
lisanslı voleybolcu yetiştiren, kulübümüzde şu 
anda değişik yaş gruplarında aktif olarak 
oynayan lisanslı 29 erkek sporcumuz 
bulunmaktadır. 

Spor okullarında toplamda 76 kız ve 40 erkek 
olmak üzere 116 öğrenci ile haftada 2 gün 3 
çalışma, voleybol şube takımlarının  (Yıldız, 
Genç ve Bölgesel Lig takımlarının) ise haftada 
6 gün ve 6 antrenman ile çalışmalarımız 
devam etmektedir.

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU

Menderes Belediyesi Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Güreş 
takımımızda bütün kategorilerde olmak üzere toplamda 40 
lisanslı oyuncu bulunmaktadır.
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MENDERES BİRLİK SPOR KULÜBÜ

A TAKIMI            

Takımımız 2014 – 2015 Futbol Sezonu’nda 
Menderes Belediyesi’nin vermiş olduğu maddi 
destekle Birinci Amatör Küme 9.grupta 
antrenör yönetiminde 24 futbolcu ile lige 
katılım yapmıştır.
Oynadığı müsabakalar neticesinde 12 maçta 
12 puan toplayarak ligi 4.sırada bitirmiştir.

U – 19 TAKIMI

U- 19 futbol takımımız yine Menderes 
Belediyesi’nin hem maddi yardımı hem de 
malzeme yardımını alarak (eşofman, top, forma 
vs. ) 2.Amatör Küme 9.grupta müsabakalara 
katılmıştır. Oynadığı müsabakalar sonucunda 
ligde 15 puan toplayarak ligi 5.sırada 
bitirmiştir.  

U – 15 TAKIMI

Menderes Belediyesi U – 15 Takımı 9’ncu 
grupta yer almış ve grubu 5. sırada bitirmiştir.

U – 13 TAKIMI

Menderes Belediyesi U – 13 Takımı 10’ncu 
grupta yer almış ve grubu 5. sırada bitirmiştir.

U – 12 TAKIMI
Menderes Belediyesi U – 12 Takımı 9’ncu 
grupta yer almış ve grubu 6. sırada bitirmiştir.

     

MENDERES BELEDİYESİ MASTERLER 
FUTBOL TAKIMI

2015 Yılında kurulan Menderes Belediyesi 
Masterler Takımı 2015 – 2016 Lig Sezonuna 
katılmıştır. Maçlarını Menderes 19 Mayıs 
Stadında oynayan Masterler Takımı 18 Ekim 
2015 tarihinde başlayan ligin ilk maçına 
çıkmıştır. Menderes Belediye Başkanı Sayın 
Bülent SOYLU ’da Masterler Takımının lisanslı 
futbolcusu olup kadroda yer almaktadır. Halen 
devam eden ligde, Masterler takımı orta 
sıralarda yer almaktadır.
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PLATES - AEROBİK

Gümüldür

 Plates – Aerobik – Step çalışmaları 
pazartesi, çarşamba, cumartesi günleri 09.30 
– 10.30 saatleri arasında yaklaşık 35 – 40 
kişinin katılımıyla yapılan aktivitemizdir.
Plates-Aerobik-Step branşlarında yıl boyunca 
haftanın üç günü pazartesi, çarşamba ve 
cumartesi günleri olmak üzere bayanlara 
yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Menderes

Plates – Aerobik – Step çalışmaları pazartesi, 
çarşamba, cuma günleri 10.00 - 11.00  ve 
17.30 18.30   saatleri arasında yaklaşık 35 – 
40 kişinin katılımıyla yapılan aktivitemizdir.
Plates – Aerobik – Step branşlarında yıl 
boyunca haftanın üç günü pazartesi, 
çarşamba ve cuma günleri olmak üzere 
bayanlara yönelik çalışmalarımız devam 
etmektedir.

TURNUVALAR

Menderes Belediyesi Gümüldür Masterler 
Plaj Futbolu

Menderes Belediyesi Gümüldür Masterler Plaj 
Futbolu turnuvası 25-26 Temmuz 2015 
tarihlerinde Gümüldür Atatürk Mahallesi 
sahilinde 6 takımın katılımıyla düzenlendi.
Gümüldür Masterler Takımı, Bostanlı Masterler 
Takımı, Smyrna Masterler Takımı, Teleferik 
Masterler Takımı, İzmirspor Masterler Takımı ve 
Agamemnon Masterler Takımı'nın mücadele 
ettiği turnuvada Menderes Belediye Başkanı 
Bülent Soylu’da forma giydi.
İki gün süren turnuvada kıran kırana geçen 
mücadelelerin ardından 5.-6.'lık maçında 
Bostanlı Masterler Takımı, Agamemnon 
Masterler Takımı'nı 5-4 yenerek 5'inci, 3.-4.'lük 
maçında Teleferik Masterler Takımı, Smyrna 
Masterler Takımını 6-5 yenerek 3'üncü oldu. 
Final mücadelesinde İzmirspor Masterler 
Takımı'nı 10-4'lük skorla yenen Gümüldür 
Masterler Takımı turnuvanın şampiyonu oldu. 
Menderes Belediye Başkanı Bülent Soyluda 
final maçında Gümüldür Masterler Takımında 
forma giyerek sahadaki yerini aldı.

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU

Plates-Aerobik-Step branşlarında yıl boyunca haftanın üç günü 
bayanlara yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
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2015 yılında Menderes Belediyesi 
Gümüldür Masterler Plaj Futbolu 
Turnuvası ve Plaj Voleybolu 
Turnuvası düzenlenmiştir.

Menderes Belediyesi Gümüldür Plaj 
Voleybolu

Menderes Belediyesi Gümüldür Plaj Voleybolu 
turnuvası 1-2 Ağustos, 8-9 Ağustos 2015 
tarihlerinde Gümüldür Atatürk Mahallesi 
sahilinde 12 takımın katılımıyla düzenlendi.
Final maçı öncesinde gerçekleşen 3.’lük 4.’lük 
karşılaşmasında Panzerler Voleybol Takımı, 
Menderes Yazı İşleri Voleybol Takımı’nı 2-0’lık 
skorla geçerek turnuvanın üçüncüsü oldu. 
Finalin 3 set üzerinden oynandığı turnuvada 
Gümüldür Voleybol Takımı, Bangır Bangır 
Voleybol Takımı’nı 3-0’lık skorla yenerek 
turnuvanın şampiyonu oldu.
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MENDERES BELEDİYESİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Basın Yayın Halkla İlişkiler Birimi 1 Sözleşmeli 
personel ve 1 büro elemanı ile hizmet 
vermektedir.  
Birim olarak basın yayın organlarıyla çift yönlü 
ve etkili ilişkiler kurularak, servis edilen 
haberlerin görsel, yazılı ve internet 
medyasında geniş yer almasına olanak 
sağlanmıştır. 
Yıl boyunca Belediyemizin etkinliklerinden ve 
Belediye Başkanımızın programlarından 
fotoğraf ve video çekimi yapılmıştır. 169 adet 
basın bülteni hazırlanıp servis edilmiştir. Basın 
organlarında çıkan haberlerin takibi yapılmış, 
yazılı basında toplam 2490 kayıt altına 
alınarak Başkanlık makamına sunulmuştur. 
Görsel basında ise 410 kayıt elde edilmiştir. 
İnternet ortamında ise ulusal ve yerel haber 
sitelerinde servis edilen haberler yer almıştır. 
Belediyemizin ve Belediye Başkanımızın sosyal 
medya hesapları (facebook ve twitter) aktif 
şekilde kullanılarak, interaktif iletişim 
sağlanmıştır.
Mart ayında İzmir ’deki Ak Partili Belediyelerin 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ilçe 
belediyeler ile kardeş şehir olması nedeniyle, 
Başkanlık makamında basın toplantısı 
düzenlenmiştir.
Nisan ayında Yerel seçimlerin ardından 
geçen bir yıllık sürecin anlatıldığı 
değerlendirme toplantısı basın mensuplarının 
katılımıyla Aykut Vural Parkı’nda 
gerçekleştirilerek, bir yıllık çalışmaları anlatan 
tanıtım filmi hazırlanmıştır. 
Mayıs ayında Menderes Belediyesi’nin yapmış 
olduğu çalışmaların yer aldığı Menderes 
Belediyesi Dergisi’nin ilk sayısı basılmış ve 
ilçenin her noktasında dağıtımı 
gerçekleştirilmiştir. Eylül ayında da dergimizin 
ikinci sayısı basılmış ve dağıtımı 
gerçekleştirilmiştir.

BASIN YANSIMALARI

 
 

Servis 
Edilen 
Haber 
Bülteni 
Sayısı 

Gazete İnternet TV Toplam 

OCAK 14 269 611 31 911 

ŞUBAT 13 202 291 20 513 

MART 18 253 826 42 1121 

NİSAN 13 192 1131 31 1354 

MAYIS 15 200 1237 38 1475 

HAZİRAN 14 190 1512 40 1742 

TEMMUZ 16 237 1456 45 1738 

AĞUSTOS 15 208 870 25 1103 

EYLÜL 12 177 1092 30 1296 

EKİM 12 165 1096 27 1288 

KASIM 15 196 1110 51 1357 

ARALIK 12 201 629 30 860 

      

GENEL 
TOPLAM 

169 2490 11861 410 14758 

 

2490 kayıt

Yazılı basında 
toplam 2490 

adet haber 
kayıt altına 

alınarak 
başkanlık 

makamına 
sunulmuştur.
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2015 
yılında 
toplamda 
14 bin 758 
adet 
basın 
yansıması 
gerçekleşmiştir.

İzmir ’de marka olmayı kendine hedef edinen Menderes 
Belediyesinin özverili hizmetleri ve yatırımları medyada geniş yer 
buldu. Hizmetlerimiz bir yılda 14.785 kez haber oldu. 

14 bin 758
Basın

Yansıması
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DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
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MENDERES BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Menderes Belediyesi Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü 1 müdür, 1 memur, 14 işçi, 2 
sözleşmeli personel ve 6 şirket çalışanıyla 
hizmet vermektedir.

Satın Alma Birimi:

Bağlı olduğu Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 
Mal ve Hizmetlere ilişkin alımları 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanununda belirtilen esas ve 
usulleri kapsayan ilgili maddeleri ile 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 
öngördüğü şekilde gerçekleşmiştir.
Belediyemize ait hizmetlerde Müdürlüğümüz 
satın alma birimi tarafından kullanılan avans ve 
doğrudan temin miktarı aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir.

SIRA
NO 

MAL VE HİZMETİN KONUSU TARİH TUTAR (TL) 

1 Menderes Belediyesi Nikah ve Kongre Sarayı ile Belediye İş 
Merkezinde bulunan asansörlerin yıllık bakım onarımının 
yapılması işi 

05.01.2015 3.600,00 

2 Belediye hizmet binasında bulunan bir adet asansörün yıllık 
bakım onarımı işi 

06.01.2015 1.920,00 

3 Belediyemiz Etüt Merkezine öğrenci taşıma hizmeti 07.01.2015 31.500,00 

4 Belediyemiz hizmet binalarında kullanılmak üzere temizlik 
malzemesi alımı 

07.01.2015 43.871,50 

5 Belediye hizmet binasındaki Başkanlık toplantı odasına ve 
komisyon toplantı odasına perde alınması işi 

09.01.2015 3.300,00 

6 Belediyemiz hizmet binalarında kullanılmak üzere kırtasiye 
malzemesi alımı 

12.01.2015 49.158,56 

7 Belediyemize ait beyaz kafeye masa, sandalye ve mefruşat 
alımı 

20.01.2015 49.750,00 

8 Belediyemiz birimlerinde kullanılan fotokopi makinası ve 
yazıcılara kartuş ve toner alımı işi 

17.03.2015 48.380,00 
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Birimlerden Başkanlık Oluru ile gelen taleplerin 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununun ilgili maddesi ve 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun ilgili maddelerine göre 
yaklaşık maliyetleri hesap edilip ilgili birime 
satın alınması için belgeleri teslim edilmiştir.
Belediyemize ait hizmet binaları ve tesislerinin 
su, elektrik, telefon vb. ödemelerine ilişkin 
tutarlar ile Belediyemiz sınırları dahilindeki 46 
mahalle muhtarlıklarının elektrik, su, telefon ve 
internet ödemelerine ilişkin toplam tutar 
aşağıda gösterilmiştir.

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU

2015 yılında Satın Alma Birimi tarafından toplam tutarı 
686.967,85 TL olan 24 adet alım gerçekleştirilmiştir.

9 Süt dağıtım aracı alımı 27.03.2015 32.474,66 

10 Belediye hizmet binası yeni birimlerine mobilya alımı 07.04.2015 49.270,00 

11 Belediyemize ait Görece ve Özdere şantiyelerine yakıt tankı 
alımı ve otomasyon sistemine geçilmesi 

15.04.2015 49.950,00 

12 Sahil bölgelerinde kullanılmak üzere deniz taşıtı alımı 20.04.2015 49.500,00 

13 Belediyemize ait Görece ve gümüldür garajlarına yakıt 
istasyonu kurulumu 

11.05.2015 47.000,00 

14 Araç takip sistemlerinde kullanılmak üzere m2m data hattı  13.05.2015 4.589,09 

15 Belediye hizmet binasına internet hizmeti alımı 13.05.2015 24.030,65 

16 Belediyemiz hizmet binasında yeni kurulan birimlere perde alımı 
işi 

02.06.2015 3.738,96 

17 Sahil bölgelerimiz ve Belediyemize ait teknede kullanılmak 
üzere cankurtaran malzemesi alımı 

11.06.2015 4.810,43 

18 Belediye hizmet binalarında kullanılmak üzere 122 DID numara 
alımı 

29.06.2015 6.000,00 

19 Özdere ve Gümüldür Mahallelerimizde kullanılmak üzere masa 
ve sandalye alımı 

16.07.2015 49.550,00 

20 Belediye hizmet binaları ve sosyal tesislerde kullanılmak üzere 
temizlik malzemesi alımı 

21.07.2015 46.233,00 

21 Koordinatör personel hizmet alımı işi 30.07.2015 40.561,00 

22 Belediyemiz tarafından yapılan zirai sulamalarda kullanılmak 
üzere motosiklet alımı 

04.08.2015 3.560,00 

23 İlçemiz meydanlarında ve parklarında kullanılmak üzere wifi 
hattı alımı 

18.08.2015 6.125,00 

24 Belediyemiz temizlik işleri ve fen işleri garajlarına mobilya alımı 09.09.2015 38.095,00 

 TOPLAM  686.967,85 
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Belediyemizce alınan mal malzeme ve 
demirbaşlara ilişkin taşınır işlem kontrol kanunu 
ve mevzuatı gereğince yıl içerisinde taşınır 
işlem kayıtları ve demirbaş zimmet işlemleri 
Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.
Belediyemizce 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 22/d maddesi gereğince 
doğrudan temin usulü ile alınan mal ve 
hizmetlere ilişkin 330 adet doğrudan temin iş 
ve işlem dosyası Müdürlüğümüz tarafından 
hazırlanmıştır.

Makine İkmal Birimi:

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan tüm hizmet 
araçlarının ve iş makinelerinin ihtiyacı olan 
yedek parça ve malzemeler tarafımızca tespit 
edilmiş olup gereken piyasa araştırması 
yapılarak en kaliteli ve ucuz olan yedek parça 
ve malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 22/d maddesi “Doğrudan Temin” 
yolu ile piyasadan temin edilmiştir.

S.NO AÇIKLAMA TUTAR (TL) 

1 Elektrik ödemeleri 701.826,97 

2 Ses iletişim hizmeti satın alınması (telefon) 98.631,32 

3 Su ödemeleri 166.549,05 

4 Muhtarlık fatura ödemeleri (Elektrik, su, telefon, 
internet) 

16.837,94 

 TOPLAM 983.845,28 

 

SIRA 
NO 

AVANS VE DOĞRUDAN TEMİN 
AVANS 
ARTIĞI 

1 Doğrudan temin  1.131.076,35 

2 Vize muayene ücretleri 39.281,66 

3 Sigorta poliçelerinin yapılması 156.620,09 

 

Yıl içerisinde 
düzenli 
olarak 

ödenen 
elektrik, su, 

telefon 
faturalarının 

toplam tutarı 
983.845,78 TL

dir.
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Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan araç ve iş 
makinelerinin zorunlu trafik sigortası, vizeleri, 
ruhsatlarının devri, trafik tescil belgelerinin 
yenilenmesi ve egzoz emisyon işlemleri rutin 
olarak yapılmıştır. 2015 yılı içerisinde 63 model 
aracımızın vize işlemleri yapılmıştır.

Yakıt ikmali yapmaya gelen aracın kilometresi 
akaryakıt görevlisi tarafından akaryakıt 
defterine kaydedilmekte ve akaryakıt taşınır 
işlem girişi ve çıkışları yapılarak Makine İkmal 
birimi tarafından günlük, haftalık ve aylık olarak 
dökümü alınmaktadır.

BELEDİYEMİZ ENVANTERİNDE KAYITLI 
TÜM HİZMET ARAÇLARININ VE İŞ 
MAKİNELERİNİN BAKIM VE ONARIMLARI 
YAPILMIŞTIR.

Menderes Belediyesine ait 35 AP 7091 
plakalı Dodge marka damperli kamyonun 
damper yenileme, boya ve tadilat işlemi 
tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

Menderes Belediyesi’ne ait kullanılmayan 
durumda olan 4 adet çöp kamyonu tadilat 
değişikliği ile bakım ve onarımları yapılmış 
halde damperli kamyona çevrilerek hizmete 
sunulmuştur.

BELEDİYEMİZCE SATIN ALINAN VEYA 
HİBE YOLUYLA EDİNİLEN ARAÇLAR

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet kapalı 
kasa Ford Tourneo marka araç doğrudan 
temin yoluyla satın alınmış olup gerekli yasal 
işlemleri yapılarak 35 GC 3206 plakası ile 
ruhsat işlemleri tamamlanmış ve hizmete 
sunulmuştur. 

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan 63 adet araç ve iş 
makinelerinin zorunlu trafik sigortası, vizeleri, ruhsatlarının devri, 
trafik tescil belgelerinin yenilenmesi ve egzoz emisyon işlemleri 
rutin olarak yapılmıştır. 

S.NO ALINAN AKARYAKIT CİNSİ 
2015 YILI 

ALINAN (LT) 
1 Kurşunsuz benzin 40.543 

2 Euro Dizel 566.195 

 TOPLAM 606.738 
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Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde 
kullanılmak üzere 1 Adet Tekne doğrudan 
temin yoluyla satın alınmış olup gerekli yasal 
işlemleri yapılarak ruhsat işlemleri tamamlanmış 
ve hizmete sunulmuştur. 

Menderes Belediyesine Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığından hibe yoluyla gelen 1 adet 
Arazöz’ün gerekli yasal işlemleri yapılarak 35 
AK 1377 plakası ile ruhsat işlemleri tamamlan-
mış ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün hizmetine 
sunulmuştur. 

Menderes Belediyesi Park Bahçeler 
Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere 2 Adet 
Mondial marka motosiklet doğrudan temin 
yoluyla satın alınmış olup gerekli yasal işlemleri 
yapılarak 35 AK 1776 ve 35 AK 8358 
plakaları ile ruhsat işlemleri tamamlanmış ve 
hizmete sunulmuştur. 

Menderes Belediyesi’ne İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’ndan hibe yoluyla gelen 
1 Adet çöp kamyonunun gerekli yasal işlemleri 
yapılarak 35 ZL 866 plakası ile ruhsat işlemleri 
tamamlanmış ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 
hizmetine sunulmuştur. 

Hizmetlerimizin 
daha 

verimli bir 
şekilde 

yürütülebilmesi 
için 2015 

yılında 
toplamda 7 

yeni araç 
filomuza 

eklenmiştir.

241        



Menderes Belediyesine İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’ndan hibe yoluyla gelen 
1 Adet Massey Ferguson marka 2015 model 
traktör gerekli yasal işlemleri yapılarak, ruhsat 
işlemleri tamamlanmasına müteakip Temizlik 
İşleri Müdürlüğü’nün hizmetine sunulacaktır. 

Belediyemiz demirbaşında kayıtlı 10 adet 
araç, 6 adet iş makinası ve 2 adet kilit parke 
taş makinası olmak üzere 18 adet araç 
kullanım ömrünü yitirdiğinden Trafik ve 
Karayolları Müdürlüğü’nden hurdaya ayırma 
işlemleri tamamlanarak Makine Kimya 
Enstitüsü’ne teslim edilmiştir.

               

Araç Sevk Amirliği:

Menderes Belediyesi ilçe sınırları içerisinde 
yapılan resmi bayram, milli bayram ve 
törenlerde araç ihtiyaçları karşılanmıştır.
Menderes Belediyesi ilçe sınırları içerisinde 
bulunan ilköğretim, lise ve amatör spor 
kulüplerinin araç ihtiyaçları imkanlar dahilinde 
karşılanmıştır.
Menderes Belediyesi Makine İkmal Birimi ve 
Araç Sevk Amirliği Merkez Garajında gerekli 
düzenlemeler ve temizlik faaliyeti yapılmıştır.

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU

Menderes Belediyesi ilçe sınırları içerisinde yapılan resmi 
bayramlar ve milli bayramlarda oluşan ihtiyaçlar ile okul ve spor 
kuluplerinin araç ihtiyaçları imkanlar dahilinde karşılanmaktadır.

242



MENDERES BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Menderes Belediyesi’ne ait bütün garajlarda 
bulunan eski ve hurda lastikler Merkez 
Garajda depolanmıştır.

Menderes Belediyesi’ne ait bütün taşıt ve iş 
makinalarına ait Taşıt Görev Defterleri kontrol 
edilmiş aylık Taşıt Kartları düzenlenerek gerekli 
takip ve kontrolleri sağlanmıştır. Ayrıca Araç 
Giriş ve Çıkış defteri tutulmaya başlanmıştır.

Menderes Belediyesi’ne ait aşağıda cinsi ve 
miktarı yazılı araçlarla birimlerin ihtiyaçları 
karşılanmıştır.

İdari İşler Amirliği:

Resmi bayrak ve törenlerde bayrak süslemeleri 
ve ses sistem çalışmaları yapılmıştır.
Menderes Belediyesi’nin hizmet binalarının 
küçük onarım gerektiren işleri teknik personel 
tarafından yapılmıştır.
Menderes Belediyesi’nin hizmetlerinde 
aksama olmaması için birimlerin ısınma, 
aydınlatma, su haberleşme vb. sistemleri çalışır 
ve kullanılır durumda tutulmuştur.
Menderes Belediyesi sınırları dahilinde 
cenaze ve düğün merasimlerinde kullanılmak 
üzere vatandaşın masa ve sandalye 
ihtiyaçları karşılanmıştır.
Menderes Belediyesi’ne ait tesislerin kontrolleri 
yapılarak burada tesis görevlileri kontrol 
edilmiş ve eksiklikleri tespit edilerek 
tamamlanmıştır.

İhale Birimi:

 2015 yılı içerisinde ihale birimi 
tarafından yapılan faaliyetler aşağıda yer 
almaktadır.

ARAÇ ÇEŞİTLERİ ADET 
BİNEK ARAÇ 21 
OTOBÜS 5 
MİNİBÜS 12 
KAMYON 17 
KAMYONET 15 
ÇEKİCİ 1 
DORSE 1 
ÇÖP KAMYONU 4 
İŞ MAKİNASI 14 
MOTOSİKLET 10 
TRAKTÖR 8 
ARASÖZ 5 
VİDANJÖR 1 
TEKNE 1 
ÖZEL AMAÇLI 
AMBULANS 

1 

  
GENEL TOPLAM 116 
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Belediyemizin farklı türlerde toplamda 116 adet aracı 
bulunmaktadır.

 
İHALE ADI 

 
İHALE USULÜ 

 
TARİHİ 

 
İHALENİN 
SONUCU 

Menderes Belediyesi sınırları 
içerisinde ikamet eden 
vatandaşlara; evde bakım 
hizmetleri, yeni doğan bakımı, 
hasta nakil ambulansı ve cenaze 
nakli ile halk sağlığı hizmetlerinin 
sunulması işi 

4734 Say.Kan.19. 
Mad. Göre açık ihale 
usulü (Hizmet) 

19.02.2015 
Sözleşme 
imzalandı 

Belediyemiz araç ve gereçlerinde 
2015 yılı içerisinde kullanılmak 
üzere motorin, 95 oktan kurşunsuz 
benzin 

4734 Say.Kan.19. 
Mad. Göre açık ihale 
usulü (Mal) 

11.03.2015 
Sözleşme 
imzalandı 

Menderes Belediyesine ait hizmet 
binalarının idari ve teknik 
hizmetlerinin yerine getirilmesi 

4734 Say.Kan.19. 
Mad. Göre açık ihale 
usulü (Hizmet) 

11.03.2015 
İhale iptal 

edildi 

Belediyemiz sınırları dahilindeki 
Merkez, Bulgurca, Özdere, 
Değirmendere, Tekeli, Oğlananası 
ve Diğer mahallelerimizdeki cadde 
ve sokak ve kaldırımlarda bordür, 
kilit parke döşeme işçiliği 

 
 
4734 Say.Kan.19. 
Mad. Göre açık ihale 
usulü (Yapım) 

27.03.2015 
İhale iptal 

edildi 

Tek tuşla Menderes projesi 
kapsamında donanım ve yazılım 

4734 Say.Kan.21/f. 
Mad. Göre pazarlık 
ihale usulü (Mal) 

 
İhale ilanından 

önce iptal 
edildi 

Mevcut CAD ve GIS yazılımlarının 
güncellenmesi, CAD ve GIS 
yazılımlarının tedarik edilmesi, 360 
görüntü alınması, yerinde destek ve 
web tabanlı kent bilgi sistemi 
kurulumu, mobil uygulama sisteminin 
kurulması işi 

4734 Say.Kan.19. 
Mad. Göre açık ihale 
usulü (Hizmet) 

27.04.2015 
Sözleşme 
imzalandı 

Menderes Belediyesine ait hizmet 
binalarının idari ve teknik 
hizmetlerinin yerine getirilmesi 

4734 Say.Kan.19. 
Mad. Göre açık ihale 
usulü (Hizmet) 

30.04.2015 
Sözleşme 
imzalandı 

Menderes Belediyesi sınırları içinde 
yer alan tüm mahalle, tüm meydan, 
bulvar, cadde, sokak, vb yerlerin 
çöplerin toplanması ve nakil işi 

4734 Say.Kan.21/b. 
Mad. Göre pazarlık 
ihale usulü (Hizmet) 

27.03.2015 
 

Sözleşme 
imzalandı 
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Elektronik belge yönetim sistemi 
kurulması işi 

4734 Say.Kan.21/f. 
Mad. Göre pazarlık 
ihale usulü (Hizmet) 

30.03.201
5 

Sözleşme 
imzalandı 

Belediyemiz sınırları içinde 3194 
sayılı İmar Kanununun 32 
maddesine göre işlem yapılan 184 
adet kaçak ve ruhsatsız yapının 
yıkılması 

4734 Say.Kan.19. 
Mad. Göre açık ihale 
usulü (Yapım) 07.04.2015 

 
İhale iptal 

edildi 

Menderes Belediyesine ait hizmet 
binalarının idari ve teknik 
hizmetlerinin yerine getirilmesi 

4734 Say.Kan.21/b. 
Mad. Göre pazarlık 
ihale usulü (Hizmet) 

23.03.2015 
Sözleşme 
imzalandı 

Belediyemiz sınırları dahilindeki 
Merkez, Bulgurca, Özdere, 
Değirmendere, Tekeli, Oğlananası 
ve Diğer mahallelerimizdeki cadde 
ve sokak ve kaldırımlarda bordür, 
kilit parke döşeme işçiliği 

 
 
4734 Say.Kan.19. 
Mad. Göre açık ihale 
usulü (Yapım) 

31.03.2015 

 
 

Sözleşme 
imzalandı 

Belediyemiz sınırları içerisinde yer 
alan 4 adet düzenleme sahasına 
uygun olarak, 3194 sayılı imar 
kanununun 18 Madde uygulaması 
işi 

 
4734 Say.Kan.21/f. 
Mad. Göre pazarlık 
ihale usulü (Hizmet) 

Pazarlık 
 

Sözleşme 
imzalandı 

Menderes Belediyesi Muhtelif 
Cadde ve Sokaklarda Kullanılmak 
Üzere Çeşitli Miktarlarda Bypass, 
Kırmataş, Mıcır ve Yol Temel 
Malzemesi 

 
4734 Say.Kan.19. 
Mad. Göre açık ihale 
usulü (Mal) 

08.05.2015 
 

İhale iptal 
edildi 

Belediyemiz sınırları dahilinde 
bulunan Cadde ve Sokaklarda 
kullanılmak üzere çeşitli miktarlarda 
Beton Parke Taşı, Beton Bordür 
Taşı ve Yağmur Oluğu 

 
4734 Say.Kan.19. 
Mad. Göre açık ihale 
usulü (Mal) 

15.05.2015 
 

Sözleşme 
imzalandı 

Belediyemiz Görece Hürriyet 
Mahallesi 104 ada 6 parselde 
bulunan Görece Ticaret Merkezinin 
İkmal 

4734 Say.Kan.19. 
Mad. Göre açık ihale 
usulü (Yapım) 

05.05.2015 
Sözleşme 
imzalandı 
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2015 yılında yapılan 41 ihalenin 27'sinde sözleşme imzalanmış, 
13'ünde ihale iptal edilmiş, 1'inde de çalışmalar sürdürülmektedir.

İzmir İli, Menderes İlçesi, Özdere 
Çukuraltı Mevkii Sahil Düzenleme 
Projelerinin Hazırlanması 

4734 Say.Kan.21/f. 
Mad. Göre pazarlık 
ihale usulü (Hizmet) 

28.04.201
5 

İhale iptal 
edildi 

Evde bakım hizmetleri işi için kurulan 
hizmet biriminde kullanılacak olan 
medikal sarf malzeme ve yara 
bakım ürünlerinin alınması 

 
4734 Say.Kan.21/f. 
Mad. Göre pazarlık 
ihale usulü (Mal) 

13.05.2015 
 

İhale iptal 
edildi 

Menderes Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğünün görev 
alanlarındaki parklarda ve yeşil 
alanlarda kullanılmak üzere 
oyuncak, bank ve dış mekan spor 
aletleri 

 
4734 Say.Kan.19. 
Mad. Göre açık ihale 
usulü (Mal) 

08.06.2015 
 

Sözleşme 
imzalandı 

İzmir İli, Menderes İlçesi, Özdere 
Çukuraltı Mevkii Sahil Düzenleme 
Projelerinin ve Kasımpaşa 
Mahallesindeki Mevcut Ayyıldız 
Parkının Revize Projelerinin 
Hazırlanması 

 
4734 Say.Kan.21/f. 
Mad. Göre pazarlık 
ihale usulü (Hizmet) 

03.06.2015 
 

Sözleşme 
imzalandı 

Belediyemiz sınırları içerisinde yer 
alan Ahmetbeyli Mahallesindeki 3 
adet 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı yapılması işi 

4734 Say.Kan.21/f. 
Mad. Göre pazarlık 
ihale usulü (Hizmet) 

24.06.2015 
Sözleşme 
imzalandı 

Belediyemiz sınırları dahilinde 
bulunan Cadde ve Sokaklarda 
kullanılmak üzere çeşitli miktarlarda 
Bypass, Kırmataş Mıcır ve Yol 
Temel Malzemesi 

4734 Say.Kan.19. 
Mad. Göre açık ihale 
usulü (Mal)  

İhale ilanından 
önce iptal 

edildi 

Belediyemiz sınırları dahilinde 
bulunan Cadde ve Sokaklarda 
kullanılmak üzere çeşitli miktarlarda 
Bypass, Kırmataş Mıcır ve Yol 
Temel Malzemesi 

 
4734 Say.Kan.19. 
Mad. Göre açık ihale 
usulü (Mal)l 

14.07.2015 

 
İhale ilanından 

önce iptal 
edildi 

Belediyemiz sınırları dahilinde 
bulunan Cadde ve Sokaklarda 
kullanılmak üzere çeşitli miktarlarda 
Bypass, Kırmataş Mıcır ve Yol 
Temel Malzemesi 

 
4734 Say.Kan.19. 
Mad. Göre açık ihale 
usulü (Mal) 

14.07.2015 
İhale iptal 

edildi 
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Belediyemiz sınırları dahilinde 
bulunan Cadde ve Sokaklarda 
kullanılmak üzere çeşitli miktarlarda 
Bypass, Kırmataş Mıcır ve Yol 
Temel Malzemesi 

 
4734 Say.Kan.19. 
Mad. Göre açık 
ihale usulü (Mal) 

14.09.201
5 

İhale iptal 
edildi 

Menderes Belediyesi Özdere 
Meydan, Çarşı ve Sosyal Tesiler 
İkmal 

4734 Say.Kan.19. 
Mad. Göre açık ihale 
usulü (Yapım) 

08.10.2015 
Sözleşme 
imzalandı 

İzmir ili Menderes İlçesi, Özdere 
Çukuraltı Mevkii Sahil Düzenlemesi 

4734 Say.Kan.19. 
Mad. Göre açık ihale 
usulü (Yapım) 

12.10.2015 
Sözleşme 
imzalandı 

Belediye Hizmet Noktaları 
Oluşturulması için Kiosk 

4734 Say.Kan.21/f. 
Mad. Göre pazarlık 
ihale usulü (Mal) 

30.09.2015 
Sözleşme 
imzalandı 

Menderes Belediyesi sınırları 
dahilinde bulunan 
Altıntepe,Bulgurca, Tekeli, 
Kemalpaşa, Oğlananası, 
Cüneytbey ve Özdere 
Mahallelerine futbol , tenis, 
basketbol sahası ve Sosyal Tesisler 
” 

 
4734 Say.Kan.19. 
Mad. Göre açık ihale 
usulü (Yapım) 

22.10.2015 
Sözleşme 
imzalandı 

İzmir ili, Menderes ilçesi, Görece 
Mevkii Kentsel Tasarım Konsept 
Projesi ve Mimari Avan Projelerinin 
Hazırlanması Hizmet Alımı 

 
4734 Say.Kan.21/f. 
Mad. Göre pazarlık 
ihale usulü (Hizmet) 

20.10.2015 
Sözleşme 
imzalandı 

İzmir İli, Menderes İlçesi, Yeni 
Belediye Hizmet Binası, Otopark ve 
Meydan Düzenleme Avan Projesi 
Hazırlanması Hizmet Alımı İşi 

 
4734 Say.Kan.21/f. 
Mad. Göre pazarlık 
ihale usulü (Hizmet) 

28.10.2015 
Sözleşme 
imzalandı 

Belediyemiz sınırları dahilinde 
bulunan Cadde ve Sokaklarda 
kullanılmak üzere çeşitli miktarlarda 
Bypass, Kırmataş Mıcır ve Yol 
Temel Malzemesi 

 
4734 Say.Kan.21/f. 
Mad. Göre pazarlık 
ihale usulü (Mal) 

30.10.2015 
Sözleşme 
imzalandı 

Belediyemiz araç ve gereçlerinde 
2016 yılı içerisinde kullanılmak 
üzere motorin, 95 oktan kurşunsuz 
benzin 

4734 Say.Kan.19. 
Mad. Göre açık ihale 
usulü (Mal) 

04.12.2015 
Sözleşme 
imzalandı 
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Menderes Belediyesi sınırları içinde 
yer alan tüm mahalle, tüm meydan, 
bulvar, cadde, sokak, vb yerlerin 
çöplerin toplanması ve nakil işi 

4734 Say.Kan.19. 
Mad. Göre açık 
ihale usulü (Hizmet) 

11.06.201
5 

Sözleşme 
imzalandı 

Toplam 339 personel ve 14 adet 
araçla Fen Hizmetleri Park Bahçe 
Bakım Hizmetleri, Kültür Sosyal 
İktisadi İşletme ve Destek 
Hizmetlerinin yürütülmesi 

4734 Say.Kan.19. 
Mad. Göre açık ihale 
usulü (Hizmet) 07.12.2015 

İhale iptal 
edildi 

Menderes Belediyesi sınırları içinde 
yer alan tüm mahalle, tüm meydan, 
bulvar, cadde, sokak, vb yerlerin 
çöplerin toplanması ve nakil işi 

4734 Say.Kan.19. 
Mad. Göre açık ihale 
usulü (Hizmet) 

07.12.2015 
İhale iptal 

edildi 

Menderes Belediyesi sınırları 
içerisinde ikamet eden 
vatandaşlara; evde bakım 
hizmetleri, yeni doğan bakımı, 
hasta nakil ambulansı ve cenaze 
nakli ile halk sağlığı hizmetlerinin 
sunulması işi 

4734 Say.Kan.19. 
Mad. Göre açık ihale 
usulü (Hizmet) 

18.12.2015 
Sözleşme 
imzalandı 

Belediyemiz sınırları dahilinde 
bulunan cadde ve sokaklarda 
2016 yılında kullanmak üzere çeşitli 
miktarlarda malzeme alımı 

4734 Say.Kan.19. 
Mad. Göre açık ihale 
usulü (Mal) 

30.12.2015 
Teklif 

değerlendirme 
tamamlandı 

Menderes Belediyesi sınırları içinde 
yer alan tüm mahalle, tüm meydan, 
bulvar, cadde, sokak, vb yerlerin 
çöplerin toplanması ve nakil işi 

4734 Say.Kan.21/b. 
Mad. Göre pazarlık 
ihale usulü (Hizmet) 

21.12.2015 
Sözleşme 
imzalandı 

Toplam 339 personel ve 14 adet 
araçla Fen Hizmetleri Park Bahçe 
Bakım Hizmetleri, Kültür Sosyal 
İktisadi İşletme ve Destek 
Hizmetlerinin yürütülmesi 

4734 Say.Kan.21/b. 
Mad. Göre pazarlık 
ihale usulü (Hizmet) 25.12.2015 

Sözleşme 
imzalandı 

Belediyemiz sınırları dahilinde 
2016 yılı içerisinde Belediyemizce 
yapılacak inşaat faaliyetlerinde 
kullanılmak üzere inşaat malzemesi 
alımı 

4734 Say.Kan.19. 
Mad. Göre açık ihale 
usulü (Mal) 25.12.2015 

Sözleşme 
imzalandı 
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KÜTÜPHANE
MÜDÜRLÜĞÜ

2015MENDERES BELEDİYESİ
YILI FAALİYET RAPORU



Kütüphane Müdürlüğü Merkez Kütüphane’de 
1 Müdür, 3 büro personeli; Görece Kütüphan-
esi’nde 1 büro personeli olmak üzere toplam 
5 personelle hizmet vermektedir.

Belediyemize ait iki kütüphanemiz bulunmak-
tadır. İlki 2008 yılında Belediye Kültür Merke-
zi’nde kurulmuş olup,  ikincisi de 2010 yılında 
Görece beldemizde,  eski belediye binasının 
bir bölümünü kütüphaneye dönüştürmek 
suretiyle hizmete girmiştir.

Menderes merkezde yer alan kütüphanemiz 
Merkez kütüphanedir ve 7083 adet kitap ile 
1935 üyeye hizmet vermektedir. Her ay yeni 
çıkan kitaplar takip edilip, üyelerimizden gelen 
istekler de değerlendirilerek kütüphanemiz 
canlı tutulmaktadır. Haftanın 6 günü hizmet 
veren kütüphanede ayrıca ücretsiz internet 
hizmeti de verilmektedir.   Özellikle okul döne-
minde internet olanağı olmayan öğrenciler 
yoğun olarak bu hizmetten faydalanmaktadır.
Görece’ de yer alan kütüphanemiz, 976 adet 
kitap ile 218 üyeye, yine haftanın 6 günü 
hizmet vermektedir ve burada da internet 
hizmeti aynı şekilde verilmektedir.
2015 yılında Merkez Kütüphanemize 176, 
Görece Kütüphanemize 15 yeni üyenin kaydı 
alınmakla birlikte toplam üye sayısı 2153’e 
ulaşmıştır.

MENDERES BELEDİYESİ Kütüphane Müdürlüğü

Kemalpaşa 
Mahallesindeki 

Merkez 
kütüphanemiz 

7417 adet 
kitap ile 

1935 üyeye 
haftanın 
6 günü 
hizmet 

vermektedir. 
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Görece’ de yer 
alan 
kütüphanemiz, 
2522 adet 
kitap ile 
218 üyeye 
haftanın 
6 günü 
hizmet 
vermektedir. 

2015 yılında Merkez Kütüphanemize 176, Görece 
Kütüphanemize 15 yeni üyenin kaydı alınmakla birlikte toplam 
üye sayısı 2096’ya ulaşmıştır. 

MERKEZ KÜTÜPHANEDE KAYITLI KİTAPLAR 
KİTAP TÜRLERİ ADET 

ALMANCA YAYINLARI 30 
ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ 19 
ATATÜRK HAKKINDA YAZILAN 230 
BİLİM KURGU- POLİSİYE 319 
BİYOGRAFİK VE TARİHİ ROMANLAR 221 
ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI 606 
ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI 749 
ÇOCUK 1597 
DİNİ KİTAPLAR 159 
DÜNYA KLASİKLERİ 497 
EDEBİ ESERLER 7 
EĞİTİCİ VE COÇUK OYUNLARI 4 
FOTOĞRAF-GEZİ-ARAŞTIRMA 32 
FRANSIZCA ROMAN VE ÇEŞİTLİ KİTAPLAR 3 
İLKÖĞRETİM AYRDIMCI KİTAPLAR 1 
İNGİLİZCE ROMAN VE HİKAYE 69 
KİŞİSEL GELİŞİM 266 
KLASİK TÜRK EDEBİYATI 523 
KPSS HAZIRLIK KİTAPLARI 54 
MİMARİ 31 
MİZAH 63 
MUTFAK VE YEMEK KİTAPLARI 17 
ÖSS HAZIRLIK KİTAPLARI 28 
ÖZEL YAYINLAR 272 
PSİKOLOJİ VE FELSEFE 116 
REKLAM-GRAFİK-TASARIM 2 
RESİM-HEYKEL-MÜZİK 96 
SAĞLIK 77 
SİNEMA-TİYATRO 26 
SİYASET İNCELEME 422 
SÖZLÜK 23 
ŞİİR 229 
TARİHİ ARAŞTIRMA 8 
TEMEL SANAT EĞİTİMİ VE AKIMLAR 15 
TÜRK DÜNYA TARİHİ 242 
ÜLKELER VE UYGARLIKLAR 30 

  
TOPLAM 7083 

 

 
GÖRECE KÜTÜPHANESİNDE KAYITLI KİTAPLAR 

 
KİTAP TÜRLERİ ADET 

ANSİKLOPEDİ 98 
ASTROLOJİ 1 
ATATÜRK HAKKINDA YAZILAN 86 
CAĞRAFYA 6 
ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI 93 
ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI 100 
ÇOCUK 234 
DİNİ KİTAPLAR 10 
DÜNYA KLASİKLERİ 107 
DRAMA 2 
FANTASTİK KURGU 1 
FELSEFE 5 
KİŞİSEL GELİŞİM 48 
KLASİK TÜRK EDEBİYATI 87 
MİZAH 6 
PSİKOLOJİ 1 
SİYASET VE İNCELEME 24 
SÖZLÜK ANSİKLOPEDİ 14 
ŞİİR 31 
TARİHİ ARAŞTIRMA 15 
TOPLUM BİLİM 2 
TİYATRO 5 
  

TOPLAM 976 
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VETERİNER İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

2015MENDERES BELEDİYESİ
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Veteriner İşleri Müdürlüğü 1 memur, 2 işçi ve 1 
büro peresoneli ile hizmet vermektedir. 
Veterinerlik hizmetleri kapsamında ilçemizin 
Özdere Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 
geçici hayvan bakımevinde sokak 
hayvanlarına yönelik tedavi, aşılama ve 
kısırlaştırma çalışmaları yapılmaktadır. 
Orman ve Su İşleri Müdürlüğü’nden temin 
ettiğimiz 3 adet otomatik mama makinası 
Özdere, Ortamahalle ve Gümüldür ’e 
yerleştirilmiş, düzenli olarak kontrolü ve mama 
ilavesi yapılmıştır. Ayrıca beslenme odakları 
oluşturularak mama ve su kabı dağıtımı 
yapılmıştır.

MENDERES BELEDİYESİ Veteriner İşleri Müdürlüğü

İlçemizde bulunan Menderes Sahili Hayvanları 
Koruma Derneği ve gönüllülerce sokak 
hayvanlarının beslenmesi, beslenme odağı ve 
mama desteği sağlanmıştır.

Klinik hizmetleri konusunda acil durumlarda 
ilçemiz içinde bulunan 3 adet pet hayvan 
kliniklerinin desteği sağlanarak acil durumlarda 
en kısa sürede hasta sokak hayvanlarına 
müdahale edilmiştir.

İmkanlarımızı aşan, ağır yaralanmalar, kırık vb. 
durumlarda sokak hayvanlarının İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Kahramanlar Küçük 
Hayvan Polikliniği’ne nakli yapılmıştır.
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Sokak hayvanlarında paraziter ve hastalıklara 
karşı mücadele yapılmakta olup bu mücadele 
İTOB ve Kısık Sanayi Siteleri yönetimi ve 
personeli ile müştereken sürdürülmektedir.

İlçemizde zaman zaman meydana gelen 
üzücü zehirlenme vakalarında anında 
müdahale edilip, konu ile ilgili jandarma ve 
güvenlik kuvvetleri bilgilendirilmiştir.

Müdürlüğümüz zaman zaman kendi 
imkanlarıyla evde bakım gereken hayvanların 
bakımlarıyla ilgilenmiştir. 

SGK kapsamında olan çiftçi bağ-kuru emeklilik 
işlemleri için gerekli hayvan mevcut raporlarının 
verilmesi işlemleri yapılmıştır.

Kurban Bayramı süresince yakalama ekibi faal 
olup, kesim yerlerinde Belediyemiz veteriner 
hekimleri kontrolünde hayvanların kesimleri 
sağlanmıştır.

Yaban hayvanları ile ilgili olarak ilçemizde 
bulunan yaralı yaban hayvanlarının ( fok, 
yunus, flamingo, şahin vs. ) Sasalı Doğal Yaşam 
Parkı’na nakli sağlanarak orada tedavi edilip 
doğal yaşamına bırakılmaları sağlanmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Geçici 
Hayvan Bakımevi, İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Kahramanlar Küçük Hayvan Polikliniği ve 
Menderes Sahili Hayvanları Koruma Derneği 
ile koordineli olarak 357 hayvan kısırlaştırılarak 
aşılanmış, 120 hayvanın ise tedavisi 
gerçekleştirilmiştir. 
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357 minik 
dostumuz 
aşılanmış, 
120 hasta 
ve yaralı 
dostumuzun 
ise tedavisi 
gerçekleştirilmiştir. 

Geçici hayvan ve bakımevimiz can dostlarımıza yönelik tedavi, 
aşılama ve kısırlaştırma çalışmaları yapmaktadır. 

KISIRLAŞTIRILAN VE 
AŞILANAN 

HAYVAN SAYISI 

TEDAVİ EDİLEN 
HAYVAN SAYISI 

357 120 
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IV - KURUMSAL KABİLİYET VE 
KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A) GZFT Analizi

Genel anlamda GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) belediyemizin ve belediyemizi etkileyen 
koşulların sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu kapsamda, belediyemizin güçlü ve zayıf yönleriyle belediyemiz 
dışında oluşan ve belediyemizi etkileyebilecek fırsatlar ve tehditler belirlenmiştir.
Belediyemizin amaçlarına ulaşması için yararlanabileceğimiz olumlu yönleri tarif eden güçlü yönlerimizle; belediyemizin 
başarılı olmasına engel teşvik edebilecek zayıf yönler ve belediyemize avantaj sağlaması muhtemel olan fırsatlarla 
olumsuz etkisi olabilecek olan tehditlerin belirlenmesi çalışması kurum genelindeki tüm hizmet birimlerinin katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir.
B) GZFT Analiz Çıktıları
1. Üstünlükler
    • Menderes'in önemli ulaşım ağlarına(hava, kara, raylı sistem) ve İzmir merkezine yakın olması
    • İlçenin denize kıyısı olması ve her noktasından denize girilebilir 43 km'lik sahil şeridinin bulunması
    • Klaros, Notion ve Kolophon gibi antik kentlerin, zengin kültürel mirasın ve turistik alanların varlığı
    • Dünyaca ünlü Satsuma cinsi mandalinanın, Özdere, Gümüldür ve Ahmetbeyli bölgelerinde yetiştirilmesi
    • Görece'deki nazar boncuğu ocaklarının varlığı 
    • Kurumumuzun şeffaf bir mali yapıya sahip olması
    • Makine, teçhizat donanım ve her türlü araç gereçte teknolojik gelişmelerin takip edilmesi
    • Katılımcı bir yönetim anlayışıyla iç ve dış paydaşlarla güçlü bir iletişim kurulması
    • Kaynakların ve zamanın etkin, akılcı ve verimli kullanılması
    • Geniş ve verimli tarım topraklarının bulunması
    • Hizmet anlayışı yelpazesinin olabildiğince geniş tutulması
    • İlçe genelinde katı atıkların düzenli toplanması
    • Vatandaş istek ve şikayetlerinin öncelik sırasına göre en iyi şekilde değerlendirilmesi
    • Personele sağlanan özlük ve sosyal hakların standartlar doğrultusunda iyi seviyede olması
    • Çevre kirliliğinin olmaması
    • Belediyenin çok sayıda taşınmaz mala sahip olması
    • İlçe sınırları içinde organize sanayi bölgelerine sahip olması

2.Zayıflıklar
    • İlçede üniversite bulunmaması
    • İmar planı olmayan yerleşim yerlerinin bulunması
    • İmar planlarında belirlenmiş olan belediyeye ait hazine arazilerinin hala devredilmemiş olması
    • Hizmet binasının yetersizliği
    • Kalifiye personel yetersizliği
    • Kamuya ait sağlık kuruluşlarının yetersiz oluşu
    • Aynı işi yapan farklı statüdeki personelin ücret dengesizliği
    • Performansa dayalı değerlendirme sisteminin işlememesi
    • Birimler arasında yeterli koordinasyonun olmaması ve çalışmaların bireysel yürütülmesi
   • Önemli icra görevleri bulunan bazı müdürlüklerin kurulamamış ya da henüz kuruluyor olması nedeniyle kurumsal-
laşmanın tamamlanmamış olması
    • Müdürlüklerin Çalışma Usul ve Esasları olmaması nedeniyle görevlerin net çizgilerle ayrılmamış olması
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    • Hizmet içi eğitim ve seminer çalışmalarının olmaması
    • Personelin motivasyonunun düşük olması
    • Takım çalışması ve mesai arkadaşlığı ruhunun henüz oluşmamış olması
    • Mali kaynakların azlığı
    • Yurt dışındaki gelişmeleri yerinde inceleme ve öğrenme imkanının yeterli olmaması
    • Yeşil alanlarda otomatik sulama sisteminin yaygın kullanılamaması
    • Otobüs hatlarının yetersizliği
     • Önceki yönetimlerin etkisiyle Menderes'teki pek çok STK, meslek odası, kooperatif, vb. paydaşlarla ilişkilerin zedelen-
miş hatta bitmiş olması.

3. Potansiyeller
    • İdarenin ekip çalışmasına önem vermesi ve dinamik bir ekip oluşturması
    • Belediyenin başkanlık bazında vizyonu ve projeleri olması
    • Menderes halkının, kurumun işleyişine, projelerine ve çalışmalarına olan desteği
    • Belde belediyelerinin bünyemize katılmış olması
   • Şehre kimlik kazandırabilmek açısından yapılaşmanın belirlenecek bazı mimari kriterlere bağlanarak yönetilebilme 
imkanının belediyenin elinde olması
    • Üretilen haber ve projeler Menderes özelinde hayata geçirilirken, turizm kenti olması nedeniyle uluslararası alanda 
da bilinirliğinin olması
    • Avrupa Birliği sürecinde oluşan yeni bakış açısıyla yerel yönetimlerde yapılan yasal düzenlemeler. 

4. Riskler
    • İlçedeki istihdam problemleri ve işsizlik
    • Yerleşim yerlerinin dağınık ve geniş olmasından kaynaklanan hizmetlerin sunulmasındaki zorluk
    • Merkezde artan otopark sorunu
    • İmara aykırı yapılaşmaların artış hızı
    • İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilçe sınırlarımız içinde çöp döküm alanı yapma düşüncesi
    • Uluslararası yolcu gemilerinin kıyılarımızı kirletmesi
    • İlçenin doğal afetlere karşı hazırlıksız olması 
    • Tahtalı Barajı'ndan kaynaklanan Havza Yönetmeliğinin getirdiği baskı
    • İlçe halkının çevre bilincinin az olması
    • Sosyal yardım taleplerinin artması
    • Organize sanayi bölgeleri nedeniyle oluşabilecek çevre kirliliği
    • Kamu ihale sistemindeki prosedürler nedeniyle ihalelerin ağır işlemesi
    • Bürokrasinin genel işleyişi yavaşlatması
    • Kırsal kesimin oranının fazla olmasından dolayı, merkez ile kırsal kesim arasındaki sosyo-kültürel farkın fazla olması
    • Belediye hizmet binasının kapasite ve nitelik olarak yetersiz olması
    • Belde belediyelerin sınırlarımıza katılması

C) Değerlendirme

2015 yılı menderes Belediyesi’nde teknolojik anlamda bir yükselme yılı olmuştur. Tek Tuşla Menderes Projesi ile İzmir ’de 
bir çok ilk hayata geçirildi.
Kurulan yeni web sitesiyle E-Belediye, Online İmar Durumu, Harita Tabanlı İstek ve Şikayet Sistemi ve daha bir çok hizmet 
vatandaşa sunuldu.
Kurumsal yapıyı güçlendirmek anlamında yeni kurulan müdürlüklerle hali hazırda var olan müdürlüklerimiz yeniden 
yapılandırılarak daha etkin hizmet verilmeye başlandı.
Göreve gelindiğinden beri vatandaş odaklı bir hizmet anlayışı sergilenerek bütün yenilikler bu felsefeyle gerçekleştirilmiş 
ve yeni hizmet ve projelerle 2016 yılında da aynı anlayışla hizmet sunulmaya devam etmek hedeflenmektedir.
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; 

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 dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

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

 

 
 

Bülent SOYLU 
Belediye Başkanı 

Bu belge 5070 sayılı e-İmza Kanununa göre BULENT SOYLU tarafından 06.04.2016 tarihinde e-imzalanmıştır.
Evrağınızı http://ebys.menderes.bel.tr/E-Imza/Default.aspx linkinden 9EF0B910XF kodu ile dogrulayabilirsiniz.

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 

 

 Mali Hizmetler Birim Yöneticisi olarak yetkim dahilinde; 

 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 işletildiği, izlendiğini ve gerekli 
tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını 
beyan ederim. 

 İdaremizin 2015 yılı Faaliyet Raporunun “III/A-Mali Bilgiler” bölümünde yer alan 
bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 

 

 
         Fatma ERDEMESİNLİ 
         Mali Hizmetler Müdürü 

Bu belge 5070 sayılı e-İmza Kanununa göre FATMA ERDEMESINLI tarafından 04.04.2016 tarihinde e-imzalanmıştır.
Evrağınızı http://ebys.menderes.bel.tr/E-Imza/Default.aspx linkinden 04BD80C5XF kodu ile dogrulayabilirsiniz.

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;  

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu 
raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 

 
Müdürlükler 
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