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 “İnsanlar dünyaya mukadder oldukları 

kadar yaşamak için gelmişlerdir. Yaşamak 

demek faaliyet demektir.” 
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Değerli Menderesli Hemşehrilerim;  

“Her Şey Menderes İçin” diyerek göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kentimizin 

geleceğine yönelik çalışmalarımızı aşkla gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 

Her mahalleye eşit hizmet, her vatandaşa memnuniyet felsefesiyle süren 

çalışmalarımızda, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle 44 mahallemizdeki herkesin sesi 

oluyoruz. 

Eğitimden, sanata, sağlıktan, ekonomiye çalışmalarımızı her alanda sürdürürken 

amacımız ilçemizi ulusal ve uluslararası platformlarda en üst noktaya taşımak. 

Bu kapsamda göreve geldiğimiz ilk günden itibaren koyduğumuz hedeflere ulaşmak için 

çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Hizmetlerimizi sunarken ortak akıl ile hareket etmeye 

de özen gösteriyoruz.  

Vatandaşlarımızın istek, talep ve önerilerini ön planda tutan çalışma prensibimizle geride 

kalan sürede onların görüş ve önerilerini hayata geçirirken, acil görülen hizmetleri de yerine 

getirdik. Çözüm odaklı anlayışımızla fiziki yapı düzenlemelerinden, sosyal alan etkinliklerine 

kadar birçok hizmeti vatandaşlarımızla buluşturduk. Önümüzdeki dönemde de bu anlayışımızla 

hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz.  

Kentlilik bilinciyle hareket etmeyi sürdürerek sizlerin arasında, sizden biri olarak daima 

yanınızda olacağız. Birlikte Menderes biliciyle kentimizi geleceğe taşıyacak işlere hep birlikte 

imza atacağız.  

 

 

Mustafa KAYALAR 
Belediye Başkanı 
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1. Misyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vizyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Şeffaf belediyecilik parolası ile 

tarihsel ve çevresel dokusuna sahip 

çıkan sağlıklı, neşeli, mutlu, aşk dolu 

ve bahar havasında yaşanabilir bir 

kent anlayışı ile eşit hizmet sunmak. 

 

Kültürel, tarımsal, turizm ve sosyal 

zenginliklerini geliştiren, halkın 

kendini her bakımdan güvende ve 

mutlu hissettiği gelecek kuşaklara 

yaşanabilir bir kent bırakmayı 

amaçlayan bir belediye olmak. 
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3. Değerlerimiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

o Şeffaflık ve hesap  

o İnsan odaklılık 

o Güler yüzlü ve pozitif olmak 

o Adalet ve eşitlik 

o Kaynakları etkin ve verimli 

kullanmak 

o Doğaya ve çevreye saygı 

o Güvenilirlik 

o Vatandaş memnuniyeti 

o Etkin ve etkili hizmet 

o Etik değerlere bağlılık 

 



  

 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

10 
 

  Bir kamu kurumu olarak belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları kanunlarla 

belirlenmektedir. Görev, yetki ve sorumluluklarımızın sınırlarını belirleyen 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 

Kanunu’na göre İlçe Belediyelerinin temel görev, yetki ve sorumlulukları şu şekildedir: 

 

1. 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 orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci 

maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları 

birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek 

öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve 

onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri 

kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son 

cümle: 12/11/2012- 6360/17 md.) (…) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir 

belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri 

açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek 

kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. 

  b) (…)(2) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını 

yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla 

ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; 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. (Değişik ikinci cümle: 

12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor 

malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, 

her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı 
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gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere 

belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 

  (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin 

birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir 

önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir 

belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.  

  (İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı 

Kararı ile. )  

  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 engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler 

uygulanır. 

  Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.  

  Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.  

  4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.  

  (Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu 

havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. 

 

  Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları 

  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.  
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  e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık 

su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, 

kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.  

  f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı 

sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.  

  g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması 

ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 

  h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve 

mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya 

vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.  

  i) Borç almak, bağış kabul etmek.  

  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 denetlemek.  

  m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz 

satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların 

faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda 

maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı 

malları yoksullara vermek.  

  n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.  

  o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer 

işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; 

sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda 

depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği 

oluşmaması için gereken tedbirleri almak.  

  p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma 

araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak 



  

 

13 
 

yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini 

tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik 

düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.  

  r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 

tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik 

haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri 

dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,  

  s) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı 

kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin 

tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da 

yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet 

dışı bırakmak. 

  (Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik 

kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması 

gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye 

Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü 

temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, 

komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.  

  (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi 

karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti 

yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. 

Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir 

belediyeleri yetkilidir.  

  (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların 

ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il 

özel idaresi tarafından yapılır.  

  Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla 

devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat 
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vermek suretiyle yerine getirebileceği 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 kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve 

ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve 

aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz 

olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, 

eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile 

ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. 

(Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, 

eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da 

ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.  

  Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit 

etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.  

  Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da 

uygulanır. 

  Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu 

hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç 

gelirleri haczedilemez.  

  (Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce 

belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (…)(1) . On gün 

içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak 

(…)(1) şekilde yapılamaz. 

 

2. Belediyeye Tanınan Muafiyet 
 

  Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, 

gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel 

tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. 
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Konularına Göre Mevzuat Özeti 

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 

İmar ve 
Kentsel 
Planlama 
Yönetimi 

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 

4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun 

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 

775 Sayılı Gecekondu Kanunu 

2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu 
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Konularına Göre Mevzuat Özeti 

Çevre ve 
Toplum 
Yönetimi 

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 

3194 Sayılı İmar 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 

Genel 
Yönetim 

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 Kanunu’nun Uyg. İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönt. 

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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Kurum Tarihçesi 

  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. Ayrıca 12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve 

Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun ile köy tüzel kişilikleri kaldırılarak 18 köy Belediyemize bağlanmıştır. 

1. Fiziksel Yapı 

a. Araçlar 

Araç Listesi 

Müdürlük Araç Cinsi Adet Müdürlük Araç Cinsi Adet 

Destek 
Hizmetleri 

Minibüs 5 

Park 
ve 

Bahçeler 

Kamyon 2 

Otobüs 11 Kamyonet 3 

Binek Araç 12 Motosiklet 1 

Motosiklet 3 Traktör 2 

Vidanjör 1 Arasöz 3 

Kamyonet 4 Toplam 11 

Toplam 36 

Temizlik 
İşleri 

Binek Araç 1 

Fen 
İşleri 

Minibüs 1 Kamyon 4 

Binek Araç 3 Kamyonet 4 

Motosiklet 1 Çöp Kamyonu 3 

Kamyonet 7 Traktör 3 

Kamyon 13 
Konteyner Yıkama 
Aracı 

1 

Traktör 2 Vidanjör 1 

Çekici Dorsesi 1 İş Makinası 1 

Çekici 1 
Sahil Temizleme 
Makinası 

1 

Yarı Römork (Lowbed) 1 Toplam 19 

İş Makinası 14 

Zabıta 

Golf Car 1 

Toplam 44 Kamyonet 3 

 
Tekne 1 

Toplam 5 

Genel Toplam 115 
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b. Taşınmazlar 

Belediyemize Ait Taşınmazların Listesi 

Tapu Mahalle Adı 
Toplam 

Taşınmaz 
Adedi 

Tam 
Taşınmazların 

Adedi 

Tam 
Taşınmazların 
Metrekaresi 

Hisseli 
Taşınmazların 

Adedi 

Hisseli 
Taşınmazların 
Metrekaresi 

Toplam 
Metrekare 

Ahmetbeyli 3 3 462,35 0 0,00 462,35 

Akçaköy 7 7 111.486,65 0 0,00 111.486,65 

Ataköy 11 10 76.355,02 1 1.001,94 77.356,96 

Bulgurca 4 1 20.397,12 3 3.557,56 23.954,68 

Çakallar 2 2 10.301,90 0 0,00 10.301,90 

Çakaltepe 12 12 146.291,05 0 0,00 146.291,05 

Çamönü 12 11 54.105,86 1 1.030,34 55.136,20 

Çatalca 4 4 4.355,78 0 0,00 4.355,78 

Çile 14 13 80.948,27 1 16.105,00 97.053,27 

Çileme 20 20 7.413,52 0 0,00 7.413,52 

Değirmendere 48 47 69.816,25 1 461,58 70.277,83 

Dereköy 7 7 29.404,95 0 0,00 29.404,95 

Develi 2 1 1.827,19 1 133,00 1.960,19 

Efemçukuru 50 50 231.297,14 0 0,00 231.297,14 

Gölcükler 64 54 54.835,68 10 1.892,31 56.727,99 

Gölova 9 9 25.802,97 0 0,00 25.802,97 

Görece 95 72 59.528,55 23 4.662,99 64.191,54 

Gümüldür 116 90 190.556,26 26 7.214,76 197.771,02 

Karacadağ 2 2 2.772,69 0 0,00 2.772,69 

Karakuyu 3 3 7.334,44 0 0,00 7.334,44 

Kısık 3 2 36.080,61 1 150,00 36.230,61 

Kuyucak 6 6 80.147,01 0 0,00 80.147,01 

Menderes 158 126 80.928,66 32 3.454,32 84.382,98 

Oğlananası 79 15 33.417,44 64 2.879,06 36.296,50 

Özdere 138 75 189.023,94 63 13.373,50 202.397,44 

Sancaklı 3 3 1.129,54 0 0,00 1.129,54 

Tekeli 133 85 4.202.260,70 48 23.921,49 4.226.182,19 

Yeniköy 2 2 374,53 0 0,00 374,53 

Genel Toplam 1.007 732 5.808.656,07 275 79.837,85 5.888.493,92 
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Taşınmaz Niteliği 
Toplam 

Taşınmaz 
Adedi 

Tam 
Taşınmazların 

Adedi 

Tam 
Taşınmazların 
Metrekaresi 

Hisseli 
Taşınmazların 

Adedi 

Hisseli 
Taşınmazların 
Metrekaresi 

Toplam 
Metrekare 

Arsa 375 227 344.939,32 148 44.956,94 389.896,26 

Tarla 178 169 2.013.437,51 9 15.239,59 2.028.677,10 

Cami 9 9 9.704,73 0 0,00 9.704,73 

Mezarlık 32 32 124.914,75 0 0,00 124.914,75 

Çeşme/Kuyu/ 
Su Deposu/Havuz 

42 42 6.476,92 0 0,00 6.476,92 

Orman 1 1 3.151.252,77 0 0,00 3.151.252,77 

Park 2 2 456,65 0 0,00 456,65 

Pazar Yeri/ 
Pazar Alanı 

2 2 2.419,97 0 0,00 2.419,97 

Yol 33 27 19.539,48 6 131,28 19.670,76 

İçinde Yapı Bulunan 
Taşınmazlar 

303 192 110.672,00 111 18.625,68 129.297,68 

Okul 9 8 21.862,35 1 884,36 22.746,71 

Trafo 13 13 624,59 0 0,00 624,59 

Diğer 8 8 2.355,03 0 0,00 2.355,03 

Genel Toplam 1.007 732 5.808.656,07 275 79.837,85 5.888.493,92 

 

2. Örgüt Yapısı  
 

 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 şemada yer almaktadır. 
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MENDERES BELEDİYESİ 
ORGANİZASYON ŞEMASI 

            

   BAŞKAN 
MUSTAFA KAYALAR 

  

            

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 
    

VETERİNER İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

            

İNSAN KAYNAKLARI 
VE EĞİTİM  

MÜDÜRLÜĞÜ     

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

            

YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ     

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 

            

MALİ HİZMETLER 
MÜDÜRLÜĞÜ     

PARK VE BAHÇELER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

            

FEN İŞLERİ  
MÜDÜRLÜĞÜ     

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

            

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 
    

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 

            

TEMİZLİK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ     

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

            

DESTEK HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

    

ÇEVRE KORUMA 
VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

            

İŞLETME VE İŞTİRAKLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

    

KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ 

            

    

HUKUK İŞLERİ 
 MÜDÜRLÜĞÜ 
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Menderes Belediyesi Meclis Üyeleri 

Cumhuriyet Halk Partisi 

Gürsel RÜZGAR İbrahim BİNEK 

Erkan ÖZKAN Amine ÇİÇEK 

Mehmet SARIKAYA Ertan GÜLEÇ 

Erdoğan YALÇIN Bülent TAŞKIRAN 

Cumali ÖNDER Alper SÜRÜCÜ 

Fatma MAKAS Fatma EKİCİOĞLU 

Hüseyin ÇOLAK Mustafa AKIN 

Halil ŞEN Hasan Yücel KARA 

Adalet ve Kalkınma Partisi 

Ayşegül DURAN TÜRKER Hazal DENİZ GEZER 

Mümin BAYRAM Cemil AZ 

Mehmet CİVEK Halis MACİT 

Süleyman SARIKAYA Ayhan PEHLİVAN 

Milliyetçi Hareket Partisi 

İlker KAYHAN 

 

Encümen Üyeleri 

1-İbrahim BİNEK 3-Fatma ERDEMESİNLİ                                                            

2-Ertan GÜLEÇ                                                                                                 4-Aylin KARAHAN 

Meclis Katipleri 

Asil                                      Yedek 

1-Fatma EKİCİOĞLU                                                                                 1-Fatma MAKAS 

2-Amine ÇİÇEK 2-Halil ŞEN 

Meclis Başkan Vekilliği 

1.BAŞKAN VEKİLİ 2.BAŞKAN VEKİLİ 

Gürsel RÜZGAR Alper SÜRÜCÜ 

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Üyeleri 

Asil  Yedek  

1-Hüseyin ÇOLAK 1-Erdoğan YALÇIN 

2-Erkan ÖZKAN 2-Mustafa AKIN 

3-Hasan Yücel KARA 3-Cumali ÖNDER   
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Komisyon Üyeleri 

İmar ve Şehircilik Komisyonu Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu 

1-Gürsel RÜZGAR 1-Fatma MAKAS 

2-HaliL ŞEN 2-Fatma EKİCİOĞLU 

3-İbrahim BİNEK 3-Amine ÇİÇEK 

4-Ayşegül DURAN TÜRKER 4-Hazal DENİZ GEZER 

 5-Mehmet CİVEK 5-Ayşegül DURAN TÜRKER 

Sağlık Komisyonu Eğitim Spor ve Gençlik Komisyonu 

1-Amine ÇİÇEK                                                                 1-Alper SÜRÜCÜ 

2-Hüseyin ÇOLAK 2-Amine ÇİÇEK 

3-Bülent TAŞKIRAN 3-Ertan GÜLEÇ 

4-Hazal DENİZ GEZER 4-İlker KAYHAN  

5-Halis MACİT 5-Mümin BAYRAM 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Kültür ve Turizm Komisyonu 

1-Fatma EKİCİOĞLU                                                                                 1-Amine ÇİÇEK 

2-Hüseyin ÇOLAK 2-Erkan ÖZKAN 

3-Bülent TAŞKIRAN 3-Hüseyin ÇOLAK 

4-Halis MACİT 4-Süleyman SARIKAYA  

5-Mehmet CİVEK 5-Ayhan PEHLİVAN 

Hukuk Komisyonu Meclis Araştırma ve İnceleme Komisyonu 

1-Gürsel RÜZGAR 1-Hüseyin ÇOLAK 

2-Hasan Yücel KARA 2-Ertan GÜLEÇ 

3-Halil ŞEN 3-İbrahim BİNEK 

4-Halis MACİT 4-Ayşegül DURAN TÜRKER 

5-Ayhan PEHLİVAN 5-Cemil AZ 

Plan Bütçe Komisyonu 

1-Erkan ÖZKAN 3-Mehmet SARIKAYA 

2-Hasan Yücel KARA 
4-CemiL AZ 

5-Mümin BAYRAM 
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3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 
 

 Belediyemizde İşletme ve İştirakler, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Yazı İşleri, Mali Hizmetler, 

Zabıta, İmar ve Şehircilik ile Fen İşleri Müdürlüklerimizde MIS (Yönetim Bilgi Sistemi) alt yapısı 

kullanılmaktadır. Aynı zamanda Belediyemizce yapılan resmi yazışmalar tüm birimler 

tarafından sunucumuza kurulmuş olan EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) aracılığı ile 

gerçekleştirilmektedir. Yılın son ayında İçişleri Bakanlığı e-belediye sisteminde yer alan EBYS 

modülüne geçiş yapılmıştır. Bunlara ek olarak kurulan CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) altyapısı ve 

Harita Tabanlı İstek Şikayet Sistemi Belediyemizin birimleri tarafından kullanıldığı gibi 

vatandaşımıza da hizmet vermektedir. Son olarak da E-Belediye Sistemine geçiş sağlanarak 

verilen hizmetin kalitesi arttırılmıştır.  

 Belediyemizin ihtiyaçlarına yönelik ve güncel teknolojiye uygun yeni sunucular tesis 

edilmiştir. Server üzerinde tutulan verilerin güvenliği için “Storage” ünitesi kurulu olup sisteme 

ait tüm datalar ve sanal sunucular söz konusu ünite üzerinde barındırılmaktadır. Sistem 

güvenliği için de “Firewall” bulunmaktadır. Bunun yanı sıra veri kaybının önlenmesi amacıyla 

fiziki veri yedekleme sistemi ile Belediyemizin veri güvenliği sağlanmaktadır.  

 Faks makineleri günümüz teknolojisinde yetersiz ve masraflı bir hale geldiğinden “Akıllı 

Faks” sistemi ile akıllı telefonlardan ve mobil uygulamalardan faks çekilebilmektedir. 

 “Domain” in getirdiği erişim, yetki ve kısıtlamaları sayesinde sistemin kullanıcı kaynaklı 

tehlikelerden korunmasını ve merkezi olarak yönetimini sağlayan sistem kullanılmaktadır. 

Bunun yanı sıra tüm kullanıcıların birim içerisinde ve belediye içerisinde veri paylaşımını 

sağlayan sistem de kullanılmaktadır. Teknolojik alt yapı güçlendirilerek donanım sayısı 

arttırılmıştır. Teknolojik alt yapı donanımımız aşağıdaki gibidir;  
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Teknolojik Kaynaklar 

Müdürlük IP Telefon 
Masaüstü 
Bilgisayar 

All İn One 
Dizüstü 

Bilgisayar 
Yazıcı Tarayıcı 

Fotokopi 
Makinası 

Projeksiyon Server 

Özel Kalem 4 0 1 2 2 0 0 0 0 

Yazı İşleri 4 7 1 0 4 4 1 1 0 

Mali Hizmetler 3 9 0 0 4 0 1 0 0 

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim 

2 2 3 0 1 1 0 0 0 

Strateji Geliştirme 2 0 1 2 2 0 0 0 0 

İmar ve Şehircilik 11 30 0 0 5 1 1 0 0 

Fen İşleri 4 11 0 1 1 0 1 0 0 

Park ve Bahçeler 2 5 0 0 0 0 1 0 0 

İşletme ve 
İştirakler 

5 20 0 0 13 3 2 0 0 

Çevre Koruma ve 
Kontrol 

1 2 0 1 1 1 0 0 0 

Ruhsat ve Denetim 2 4 0 0 1 1 1 0 0 

Temizlik İşleri 2 4 1 0 0 0 2 0 0 

Zabıta 3 6 0 0 3 1 2 0 0 

Kültür ve Sosyal 
İşler 

3 4 0 1 1 1 1 0 0 

Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler 

4 4 1 4 0 0 1 0 0 

Destek Hizmetleri 14 15 1 5 4 0 3 3 2 

Veteriner İşleri 1 3 0 0 1 0 0 0 0 

Kütüphane 2 1 0 0 1 0 0 1 0 

Hukuk 1 2 0 1 1 1 0 0 0 

Toplam 70 129 9 17 45 14 17 5 2 
 

 

4. İnsan Kaynakları 

Belediyemizde çalışan personelin eğitim, kadro sınıfı ve çalışılan birime göre dağılımı 

aşağıdaki gibidir: 

 

  

Eğitim Durumu 

 
Memur İşçi 

Sözleşmeli 
Personel 

Yüksek Lisans 4 - 1 

Lisans 37 4 11 

Ön Lisans 17 - 3 

Lise 14 18 1 

İlköğretim 2 49 - 

Toplam 74 71 16 
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Tecrübe 

Yıl Memur İşçi 
Sözleşmeli 
Personel 

0-5 20 - 8 

6-10 8  8 

11-20 10 57 - 

20+ 36 14 - 

Toplam 74 71 16 
, 

, 

Müdürlüklerin Personel Dağılımı 

Çalıştığı Birim Memur İşçi 
Sözleşmeli 
Personel 

İmar ve Şehircilik 11 3 1 

Fen İşleri 9 21 4 

Çevre Koruma ve Kontrol 1 - - 

Temizlik İşleri 1 5 - 

İşletme ve İştirakler 6 8 - 

Zabıta 14 3 - 

İnsan Kaynakları 4 2 1 

Yazı İşleri 4  2 

Park ve Bahçeler 4 6 1 

Özel Kalem - - 1 

Mali Hizmetler 3 3 - 

Kütüphane - 1 - 

Kültür ve Sosyal İşler 3  2 

Veteriner 4 1 - 

Strateji Geliştirme 2 - - 

Destek Hizmetleri 3 18 3 

Dış Görev 3 - - 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 1 - 1 

Ruhsat ve Denetim 1 - - 

Toplam 74 71 16 
 

Memur Kadro Sınıfı 

GİH (Genel İdare Hizmetleri Sınıfı)  43 

TH (Teknik Hizmetler) 29 

SH (Sağlık Hizmetleri) 1 

YH (Yardımcı Hizmetler) 1 

Toplam 74 
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5. Sunulan Hizmetler 
Menderes Belediyesi’nin faaliyet alanlarına göre sunduğu hizmetler; 

Kentsel Gelişim 

 İmar planlama hizmetleri, 

 Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenleme, 

 Yol yapım, bakım ve aydınlatma çalışmaları, 

 Teknolojik alt yapının iyileştirilmesiyle ilgili koordineli çalışmalar, 

 Kent estetiğinin arttırılması ve ulaşım ihtiyacın karşılanmasına yönelik cadde, sokak ve 
meydan düzenleme çalışmaları, 

 Sosyal ve ekonomik yaşama yönelik tesisler ve rekreasyon alanları ile 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 çıkarma ve restorasyon çalışmaları, 

 Tescilli yapıların röleve, restorasyon ve restitüsyon projelerini yürütme, 

 Çarpık yapılaşmayı önleme amacı ile kaçak yapıları yıkma, 

 Kentsel dönüşüm çalışmaları yürütme, 

 Dönüşüm projelerine halkın katılımını sağlama, 

 Sahil şeridimizin aydınlatma ve yol çalışmaları, 

 Açık ya da kapalı pazar yerleri iş ve işlemlerini yürütme, 

 İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle koordineli olarak toplu taşıma hizmetleri, 

 İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle koordineli olarak alt geçit, üst geçit ve köprüler yapma, 

 Yol yapım ve bakım çalışmaları, 

 Ulaşım ağının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmaları, 

 Kamu kurumlarına ait binalarda genel bakım, onarım ve tadilat, 

 Dere geçiş künkleri ve yüzey su kanalları yapılması, 

 Belediye yapı tesislerinde tamir tadilat işleri, 

 İfraz tevhid iş ve işlemleri, 

 Ulusal adres veri tabanı (UAVT) hizmetleri, 

 İlçenin yeşillendirilmesi ve estetiği için süs havuzu, sera ve fidanlık alanları oluşturma, 

 İşletmelerin ve binaların kent görünümünü bozacak faaliyetlerde bulunmalarının 
engellenmesi, 

 Evlilik işlemleri, 

 İmar Kanunu kapsamındaki ruhsatsız yapılan yapılar hakkında tutanak düzenleme ve 
ilgili birimlere bildirme, 

 İşyeri ruhsatlarının kontrolü sağlanarak periyodik olarak denetimlerinin yapılması, 

 Parklarda ve yeşil alanlarda elektrik ve sulama tesisatlarının kurulması, bank ve diğer 
kent mobilyaları gibi park donatımlarının temini, montesi, tamir ve bakımı. 
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Çevre ve Halk Sağlığı 

 Sokak, cadde, refüj, tretuvar ve sahil temizliği, 

 Okul bahçesi, mescit, ibadethane ve ev temizliği, 

 Evsel atıkların toplanması, taşınması, 

 Konteyner bakım, onarım, yenileme ve dezenfektasyonu, 

 Pazar yerleri ve gece pazarları temizliği, 

 Uygun yerlere çöp konteynerleri yerleştirerek atıkların alınması, 

 Atık toplama noktaları oluşturma, düzenli aralıklarla toplama ve kontrol etme, 

 Çevre duyarlılığı kampanyaları yapma, 

 Sıfır atık projesini ambalaj atıkları toplama sistemiyle entegre edip İlçe geneline 
yaygınlaştırmak, 

 Sağlık tesislerinin sayısının artırılması ve gerekli bakım onarımlarının yapılması, 

 Yeşil Alanların Artırılması, Korunması ve Ekolojik Dengenin Sağlanmasına Yönelik 
Hizmetlerin Sürdürülmesi, 

 Çevreye zararlı atıkları olan işletmelerin engellenmesi, 

 Sivrisineklerle mücadele, 

 Hayvanların bakımları yapılarak korunması, gözetilmesi ve sahiplendirilmesi, 

 Halk sağlığı ile ilgili işyerlerinin denetlenmesi, 

 Denizin kirletilmesine karşı denetim yapılması, 

 Gıda ürünlerinin açıkta satılmasının engellenmesi, 

 Kurban satış ve kesim alanı belirleme ve denetleme, 

 Turizm sezonunda yazlık bölgelerde inşaat faaliyetlerinin durdurulması. 

 

 

Kent ve Toplum Düzeni 

 İşletmelerin denetlenmesi ve periyodik belge kontrolü yapma, 

 Kaldırım işgaline karşı önlem alma ve denetim, 

 Fiyat etiketi, ölçü ve tartı aleti periyodik kontrolü, 

 Çevre, ses ve görüntü kirliliğine engel olma, 

 Kayıt dışı ticaret ve seyyar satıcılığı önleme, 

 Doğal afet ve yangınlara karşı halkı bilinçlendirme ve tatbikat yapma, 

 Dilencilerin faaliyetten men edilmesi, 

 Kullanılamaz durumdaki taşıtların kamusal alanlardan kaldırılması, 

 İzinsiz olarak afiş asılmasının ve broşür dağıtımının engellenmesi. 
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Genel Yönetim ve Kurumsal Yapı 

 Performans ölçümleriyle hizmet personeli verimlilik ve kalitesini arttırma, 

 Yönetici kadrosu eğitimleri, 

 Personele yönelik eğitim programları düzenleme, 

 Personelin özlük işlemlerinin takibi, 

 Hizmet yönelik ihtiyaçların tedariki, 

 Yönetim ve kamuoyu anketleri yapma, 

 Teknik donanım ve yazılım ihtiyaçlarını giderme, 

 Yıllık faaliyet raporu ve performans programı sunma, 

 Etkin ve sürdürülebilir yönetim stratejilerinin planlanması, 

 Stratejik planı sunma, 

 İç Kontrol Uyum Eylem Planı'nı sunma, 

 Mali Durum ve Kurumsal Beklentiler Raporu'nu sunma, 

 Yıllık Bütçe'yi sunma, 

 Hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fiziki yapının tesis edilmesi ve güçlendirilmesi, 

 Avrupa Birliği müktesebatındaki değişiklikler kapsamda yenilikçi projeler üretme, 

 CV bank hizmeti, 

 Dilek ve şikâyetlere ilişkin değerlendirme ve sonuçlandırılmasını sağlama, 

 Evrak kaydı ve ilgili müdürlüklere iletilmesi, 

 Evrakların ilgili kurumlara posta ve kargo yolu ile gönderilmesi, 

 Meclis ve Encümen gündemlerinin oluşturulması karar ve tutanakların yazımı ve 
kararların kesinleşme süreçlerinin tamamlanması, 

 Cumhuriyet Başsavcılığından gönderilen cezaevindeki mahkumlara ait iaşe 
bordrolarının düzenlenmesi, 

 Belediye kiralama işlemleri, 

 Arazilerinin satın alma işlemleri, 

 Belediye alacaklarının takip işlemleri, 

 Emlak beyan ve beyana çağrı işlemleri,  

 Katı atık tarifelerini oluşturma, 

 Tahsilat muhasebeleştirme ve tahakkukların tahsilatı işlemleri, 

 Çevre temizlik, emlak, ilan ve reklam, eğlence vergilerinin tahakkuku gerçekleştirme ve 
tahsilatını yapma, 

 Yoklama işlemlerini gerçekleştirme. 
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Kültür ve Sosyal Hizmetler 

 Sportif faaliyetler ve kurslar düzenleme, 

 Her yaştan vatandaşa halk dansları kursları düzenleme, 

 Spor kulüplerini destekleme, 

 Kadınlara yönelik etkinlikler düzenleme, 

 Taziye çadırlarının temin edilmesi, 

 Sahillere mavi bayrak alınması, 

 Sosyal yardım hizmeti, 

 Toplu sünnet ve nikâh hizmeti, 

 Engelli araç, gereç yardımı, 

 Belediye korosu kurma ve konser düzenleme, 

 Açık hava film gösterimleri, 

 Ramazan etkinlikleri düzenleme, 

 Kültür gezileri organize etme, 

 Özel günler ve resmi bayramlarda süsleme ve çelenk yapma, 

 Yardıma muhtaç kişilerin tespit edilmesi, 

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

 Ambulans ve cenaze nakil hizmeti, 

 Yeni Doğan Hoş Geldin Bebek hizmeti, 

 Ulusal ve uluslararası tanıtımlar, 

 Çalışma ve etkinliklerin medya organlarıyla duyurulması, 

 Sembol haline gelmiş tarımsal ve endüstriyel ürünlerin festivallerle tanıtımı, 

 İlçemizin turizmde markalaşması için ulusal ve uluslararası fuarlara katılım, 

 Kütüphaneler için süreli yayınları ve yeni çıkan kitapları takip etme, 

 Kültür ve sanat yayınları yapma, 

 Basın bülteni hazırlama ve basın kuruluşlarına gönderme, 

 Basın toplantılarının organizasyonunu, 

 Belediye tarafından gerçekleştirilen çalışma ve projelerin fotoğraf çekimi, video kaydı 
ve arşivlenmesi, 

 Yerel ve ulusal medya kuruluşlarıyla iletişim, 

 Belediye adına dergi, gazete, kitap vb. yayınları hazırlama, basım ve dağıtımı, 

 Belediyemiz resmi Internet sitesi ve diğer sosyal ağların güncellemesi, 

 Düğün salonları kiraya verme. 
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6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 
 

 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. 

 

a. İç Kontrol Sistemi 

  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. 

 

5018 sayılı Kanunun 56. maddesinde iç kontrolün amaçları şu şekilde sıralanmıştır; 
 

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

yönetilmesini, 

 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. 
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b. Dış Kontrol Sistemi 

  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. 
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 Menderes Belediyesi'nin 2020 – 2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık Stratejik Planı'nda 

idaremizin amaç ve hedefleri belirlenmiş olup 11.10.2019 tarih ve 198 sayılı Meclis Kararı ile 

onaylanmıştır. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Çevre ve Halk Sağlığı, Kentsel Gelişim, 

Sosyal Yaşam, Kültürel ve Sosyal Gelişim, Kent ve Toplum Düzeni, Genel Yönetim ve Sosyal 

Dayanışma ve Sağlık katmanları altında yer alan 8 temel amaç belirlenmiştir. 
 

Menderes Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı Amaçları 

 

Amaç 1 
Katılımcılığın ve etkin iletişimin ön planda olduğu, teknolojiye ayak uyduran, geleceğe 

yönelik planlı hareket eden, personel gelişimine önem veren kurumsal bir yönetim 
anlayışını kazandırmak. 

Amaç 2 
 Çevresel kirlilik ve hayvan popülasyonu kontrol altına alarak geleceğe yaşanabilir bir 

çevre bırakmak. 

Amaç 3 
 İlçenin kentsel tasarımını, tarihi kültürel zenginliklerini koruyarak planlı ve sürdürülebilir 

kentleşmeyi sağlamak. 

Amaç 4 
Mevcut yeşil alanların geliştirilmesi sağlanacak ve ilçemize yeni yeşil alanlar 

kazandırılacak. 

Amaç 5 
 İlçenin tanınırlığını arttırmak, sosyal ve kültürel hayatı desteklemek adına etkinlikler 

düzenlenecek ve tesislerde sunulan hizmet kalitesi arttırılacak. 

Amaç 6 
Ticari, ekonomik ve toplum düzenine ilişkin denetimler arttırılacak. 

Amaç 7 
Belediye gelirlerinde artış sağlanacak. 

Amaç 8 
 Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm kesimlerin sağlık, sosyal yardım, sosyal 

yaşamının desteklenmesi sağlanacak. 
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Menderes Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı Hedefleri 

 

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 

A1 H1: Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile halkı bilgilendirme ve yönetim sürecine katılma 
olanakları arttırılacak. 

A1 H2: Belediyenin orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini planlamak, izlemek, değerlendirmek, 
bütçe iş ve işlemleri ve iç kontrol sistemi uygulamalarını optimize etmek. 

A1 H3: Teknolojide ortaya çıkan yeniliklere ayak uydurularak kurumun çalışma koşulları 
iyileştirilecek.  

A1 H4: Hizmet sunumunda kaliteyi arttırmak ve hizmet süresini kısaltmak için araçların fiziki 
durumları iyileştirilecek ve ulaşım ağları desteklenecek. 

A1 H5: Personelin mesleki yeterliliklerini arttırmak ve değişen mevzuata uyum sağlamaları için 
eğitim verilecek. 

Çevre ve Halk Sağlığı 

A2 H1: Gerekli materyaller temin edilerek geri dönüştürülebilir atığın toplanması sağlanacak ve 
çevre kirliliğindeki artışın önüne geçilecek. 

A2 H2: Ekipman sayısı arttırılacak, çevre bilincine ilişkin çalışmalar yapılacak ve halkın çevreye 
duyarlılığı sağlanacak. 

A2 H3: Sokak hayvanlarının beslenme, barınma ve yaşama haklarının korunması sağlanarak halk 
bilinçlendirilerek hasta, yaralı ve bakıma muhtaç olanlara müdahale edilecek popülasyon dengede 

tutulacak. 

A2 H4: Temiz ve yaşanabilir bir çevre için temizlik faaliyetleri daha etkin hale getirilecek. 

Kentsel Gelişim 

A3 H1: Yol ve kaldırım çalışmaları yürütülerek her kesim için uygun hale getirilecek. 

A3 H2: Afet durumundaki can ve mal kaybını azaltmak ve kentsel estetiği korumak için kentsel 
tasarım ilkeleri çerçevesinde ilçemizin planlı bir şekilde büyümesi sağlanacak. 

A3 H3: Kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel miras çağdaş yaşamla buluşturularak gelecek 
kuşaklara aktarılmasını sağlanacak. 

A3 H4: İlçedeki sosyal yaşama yönelik imar çalışmaları geliştirilerek kent mimarisi güçlendirilecek. 

A3 H5: İlçedeki ruhsatsız yapılaşma kontrol altına alınarak ruhsatlı yapıların sayısı arttırılacak. 

Sosyal Yaşam 

A4 H1: Gelecek kuşaklarımız olan miniklerimizin sağlıklı bir ortamda eğlenmeleri için parkların 
düzenli olarak bakımı yapılacak. 

A4 H2: Yeşil alanlar korunarak güvenlikleri ve sayıları arttırılacak. 

A4 H3: İlçemize yerel tohum bankası kazandırılacak. 
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Menderes Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı Hedefleri 

 

Kültürel ve Sosyal Gelişim 

A5 H1: İlçemizin ve belediyemizin tanınırlığının arttırılması ve imajının güçlendirilmesi sağlanacak. 

A5 H2: Tesislerde kaliteli hizmet anlayışı benimsenerek vatandaş memnuniyeti arttırılacak. 

A5 H3: Genç kuşakların eğitimine ve kültürüne katkı sağlamak için kütüphanelerimizin kapasitesi 
arttırılacak. 

A5 H4: Kreş kurularak anne ve babaların sosyal hayata katılımı desteklenecek. 

A5 H5: İlçemizin kalkınmasını ve kültürel etkileşimini sağlamak adına etkinlikler arttırılacak. 

Kent ve Toplum Düzeni 

A6 H1: Ruhsatlı ve ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerleri denetlenerek ruhsatlı işyeri sayısı 
arttırılacak. 

A6 H2: Kente karşı işlenen kabahat suçlarına ilişkin denetimler toplum düzenini sağlamak için 
arttırılacak. 

A6 H3: Mevzuata aykırılıkların önlenmesi adına işyeri denetimleri arttırılacak. 

A6 H4: Mevzuata aykırılıkların önlenmesi adına pazaryeri denetimleri arttırılacak. 

Genel Yönetim 

A7 H1: Beyana dayalı ödeme sistemindeki sorunları gidermek adına denetimler arttırılarak tahsilat 
oranlarının yükseltilmesi sağlanacak. 

A7 H2: Taşınmazların envanteri oluşturularak atıl durumdakilerin kiraya verilmesi ile gelir artışı 
sağlanacak ve ihtiyaç dahilinde kiralama yapılacak. 

Sosyal Dayanışma ve Sağlık 

A8 H1: Sağlık hizmetleri kapsamında ulaşılan kişi sayısı arttırılacak. 

A8 H2: Dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik alanda ihtiyaçları giderilecek. 

A8 H3: Kadının ekonomik ve sosyal yaşama katılımı desteklenecek ve arttırılacak. 

A8 H4: Bireylerin sosyal yaşama katılımları açılan kurslarla arttırılacak. 
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  Menderes Belediyesi’nin faaliyet ve projelerine 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. 

Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik, İnsan odaklılık, Güler yüzlü ve pozitif olmak, Adalet ve eşitlik, 

Kaynakları etkin ve verimli kullanmak, Doğaya ve çevreye saygı, Güvenilirlik, Vatandaş 

memnuniyeti, Etkin ve etkili hizmet ile Etik değerlere bağlılık olarak belirlenen değerler 

yönetimi kriterlerimiz temel politikalarımızın ve önceliklerimizin rehberi niteliğindedir.  
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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. 

  2019 mali yılı Menderes Belediyesi Gelir ve Gider Bütçesi 159.000.000,00₺ olarak 

tahmin edilmiştir. Gerçekleşen gelir 106.057.641,72₺ ve gerçekleşen gider 

134.076.214,05₺’dir.   

  Ekonomik sınıflandırmaya göre gelir bütçemiz; Vergi Gelirleri, Teşebbüs ve Mülkiyet 

Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar, Diğer Gelirler ve Sermaye Gelirleri olmak üzere 5 ana gelir 

kaleminden oluşmaktadır. Bu kalemlerin açıklaması aşağıda belirtilmiştir. 
 

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

 

1.1 Gelirler 

  i) Vergi Gelirleri: Menderes Belediyesi tarafından tahsil edilen vergi gelirleri; mülkiyet 

üzerinden alınan vergiler, dahilde 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 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 tahsilâttan fazla 

ve yersiz alındığı tespit edilen meblağların ilgililerine geri ödenmesi işlemleri yer almaktadır. 
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2019 Yılı Gelir Bütçesi ve Gerçekleştirmesi Tablosu 

Gelirin Türü 

Bütçe Gerçekleşme 

Gerçekleşme 
Oranı 
(%) Tutarı 

(₺) 

Toplam 
İçindeki Payı 

(%) 

Tutarı 
(₺) 

Toplam 
İçindeki 

Payı 
(%) 

Vergi Gelirleri 38.810.000,00 29,70 26.754.336,19 25,23 68,94 

Teşebbüs ve Mülkiyet 
Gelirleri 

13.173.000,00 10,08 6.036.271,79 5,69 45,82 

Alınan Bağış ve Yardımlar 7.000.000,00 5,36 9.187.331,54 8,66 131,25 

Diğer Gelirler 59.370.000,00 45,43 45.208.774,12 42,63 76,15 

Sermaye Gelirleri 12.500.000,00 9,57 19.561.120,88 18,44 156,49 

Ret ve İadeler -173.000,00 -0,13 -690.192,80 -0,65 398,96 

Toplam 130.680.000,00 100,00 106.057.641,72 100,00 81,16 

Borçlanma 28.320.000,00 

Genel Toplam 159.000.000,00 

 

  2019 için toplam gelir bütçesi borçlanma ile birlikte (28.320.000,00₺)      

159.000.000,00₺ olarak tahmin edilmiş olup %81,16’lık bir gerçekleşme ile 106.057.641,72₺ 

düzeyine ulaşmıştır.  

  Vergi Gelirleri; ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, bina vergisi, arsa vergisi, arazi 

vergisi, ÇTV ve harçlardan oluşmaktadır. 2019 yılı bütçesinde vergi gelirleri için toplam 

38.810.000,00₺ tahminde bulunulmuş olmakla birlikte, yılsonu itibariyle vergi gelirleri tahsilatı 

26.754.336,19₺’ye ulaşmış olup, %68,94 düzeyinde gerçekleşme sağlanmıştır.  

  Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; mal satış gelirleri, hizmet gelirleri, kurum karları ve kira 

gelirlerinden oluşmaktadır. 2019 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 

13.173.000,00₺ tahminde bulunulmuş olmakla birlikte, yılsonu itibariyle bu gelir kaleminin 

tahsilatı 6.036.271,79₺’ye ulaşmış olup, %45,82 düzeyinde gerçekleşme sağlanmıştır. 

  Alınan Bağış ve Yardımlar; hazine yardımları, muhtelif kurum ve kişilerden alınan bağış 

ve yardımlardan oluşmakta olup, bu gelir kalemi için 7.000.000,00₺ bütçe tahmin edilmiş, 

yılsonu itibariyle 9.187.331,54₺ gelir elde edilerek, %131,25 oranında gerçekleşme 

sağlanmıştır.  

  Toplam gelirler içindeki en önemli payı (%45,43) genel bütçe vergi gelirlerinden alınan 

paylar, kurumlardan alınan paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluşan Diğer Gelirler kalemi 

oluşturmaktadır. 2019 yılı bütçesinde 59.370.000,00₺ olarak tahmin edilen Diğer Gelirler 

kaleminden, yılsonunda 45.208.774,12₺ gelir elde edilerek bütçe %76,15 oranında 

gerçekleşmiştir.  



  

 

42 
 

  Sermaye Gelirleri; taşınır ve taşınmaz mal satış gelirlerinden oluşur. Bu gelir türü için 

2018 yılı bütçesinde 12.500.000,00₺ tahminde bulunulmuş olup 19.561.120,88₺ gelir elde 

edilerek, %156,49 düzeyinde gerçekleşme sağlanmıştır. 

 

1.2 Giderler 

  Ekonomik sınıflandırmaya göre gelir 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) Faiz Giderleri: Devlet borçlarına ilişkin faiz ödemeleri bu bölümde yer almaktadır. 

  v) Cari Transferler: Görev zararları, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler, 

hane halkına yapılan transferler ve gelirlerden ayrılan paylar yer almaktadır.  

  vi) 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. 
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2019 Yılı Gider Bütçesi ve Gerçekleştirmesi Tablosu 

Giderin Türü 
Bütçe 

(₺) 
Net Ödenek 

(₺) 

Gerçekleşme 
Gerçekleşme 

Oranı 
(%) 

Tutarı 
(₺) 

Toplam İçindeki 
Payı (%) 

Personel Giderleri 24.863.000,00 32.992.211,68 29.915.351,23 22,31 90,67 

SGK Devlet Primi Giderleri 4.702.500,00 5.857.218,81 5.132.330,95 3,83 87,62 

Mal ve Hizmet Alımları 74.209.599,43 80.210.771,39 74.200.885,60 55,34 92,51 

Faiz Giderleri 3.500.000,00 6.866.370,22 6.866.370,22 5,12 100,00 

Cari Transferler 1.641.600,00 1.464.596,43 1.378.627,28 1,03 94,13 

Sermaye Giderleri 40.678.000,00 52.675.567,73 16.427.348,20 12,25 31,19 

Sermaye Transferleri 155.300,57 155.300,57 155.300,57 0,12 100,00 

Borç Verme 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 

Yedek Ödenekler 8.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplam 159.000.000,00 180.722.036,83 134.076.214,05 100,00 74,19 

 

  2019 yılı gider bütçesi 159.000.000,00₺ olarak tahmin edilmiş olup %74,19’luk bir 

oranla 134.076.214,05₺’si gerçekleşmiştir. Gider bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında 

analizleri aşağıdaki gibidir:  

  Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kalemleri için 

toplam 29.565.500,00₺ bütçe ayrılmış olup bu iki kalemin bütçesi 35.047.682,18₺ olarak 

gerçekleşmiştir. Bu gider kalemlerinin toplam gider bütçe gerçekleşmesi içindeki payı ise 

%26,14’dür.  

  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 2019 yılında 

74.209.599,43₺ bütçe ayrılmış ve toplam ödeneği 80.210.771,39₺’de 74.200.885,60₺’lik bir 

gerçekleşme sağlanmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam bütçe gerçekleşmesi 

içerisindeki payı ise %55,34’dür.   

  Faiz Giderleri kalemi için 2019 yılında 3.500.000,00₺ bütçe ayrılmış ve toplam ödeneği 

6.866.370,22₺’de 6.866.370,22₺’lik bir gerçekleşme sağlanmıştır. Faiz giderlerinin toplam 

bütçe gerçekleşmesi içerisindeki payı ise %5,12’dır. 
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  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 2019 yılında 

1.641.600,00₺ bütçe ayrılmış ve toplam ödenek 1.464.596,43₺ belirlenerek 1.378.627,28₺’lik 

bir gerçekleşme sağlanmıştır. Bu gider kaleminin toplam bütçe gerçekleşmesi içindeki payı 

%1,03’dir.  

  Sermaye Giderleri hususunda; 2019 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 2019 yılı içerisinde 40.678.000,00₺ bütçe 

ayrılmış ve toplam ödenek 52.675.567,73₺ belirlenerek bu bütçe 16.427.348,20₺ olarak 

gerçekleşmiştir. Toplam bütçe gerçekleşmesi içindeki payı %12,25 olmuştur.   

  Sermaye transferleri için 2019 yılında 155.300,57₺ ayrılmış olup 155.300,57₺ olarak 

gerçekleşmiştir. Bu gider kaleminin toplam bütçe gerçekleşmesi içindeki payı %0,12 olmuştur. 

  Yedek Ödenekler kalemi için 2019 yılında 8.750.000,00₺ bütçe ayrılmış olup bu 

kalemden kullanılmak üzere 8.750.000,00₺ diğer harcama kalemlerine aktarma yapılmıştır. 
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2019 Yılı Kurumsal Sınıflandırma 

Müdürlük 
Bütçe 

(₺) 
Ek Bütçe 

(₺) 
Eklenen 

(₺) 
Düşülen 

(₺) 
Net Ödenek 

(₺) 
Gerçekleşme 

(₺) 

Özel Kalem 3.212.000,00 0,00 295.000,00 295.000,00 3.212.000,00 2.150.208,22 

Mali Hizmetler 15.572.900,57 0,00 3.940.276,66 9.341.771,82 10.171.405,41 9.610.837,50 

Yazı İşleri 798.000,00 0,00 1.103.500,00 65.000,00 1.836.500,00 1.555.505,72 

Temizlik İşleri 21.471.250,00 0,00 996.825,73 1.173.755,73 21.294.320,00 21.276.064,62 

Fen İşleri 40.063.500,00 1.600.490,61 3.283.950,00 3.897.568,41 55.730.281,14 33.215.613,69 

Kültür ve Sosyal İşler 5.721.000,00 0,00 679.803,10 764.753,10 5.698.900,00 4.860.678,55 

İnsan Kaynakları ve Eğitim 2.755.500,00 5.378.787,28 146.449,00 541.763,94 7.738.972,34 7.212.237,96 

Park ve Bahçeler 27.103.250,00 0,00 675.995,00 249.995,00 27.529.250,00 9.782.067,22 

Veteriner İşleri 930.500,00 0,00 398.095,00 81.000,00 1.247.595,00 1.066.939,73 

Zabıta 2.741.000,00 0,00 372.250,00 132.250,00 2.981.000,00 2.699.978,04 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 921.000,00 0,00 350.000,00 175.000,00 1.096.000,00 818.440,72 

İmar ve Şehircilik 2.985.500,00 0,00 535.300,00 110.300,00 3.410.500,00 2.978.181,60 

İşletme ve İştirakler 4.134.500,00 0,00 505.963,51 139.963,51 4.500.500,00 3.241.974,06 

Çevre Koruma ve Kontrol 292.500,00 0,00 204.000,00 5.000,00 491.500,00 264.102,50 

Destek Hizmetleri 29.335.099,43 0,00 6.425.767,85 3.246.004,34 32.514.862,94 32.302.001,41 

Ruhsat ve Denetim 295.500,00 0,00 48.500,00 0,00 344.000,00 204.151,84 

Kütüphane 369.000,00 0,00 118.855,00 32.855,00 455.000,00 409.407,53 

Strateji Geliştirme 298.000,00 0,00 236.450,00 65.000,00 469.450,00 427.823,14 

Toplam 159.000.000,00 6.979.277,89 20.316.980,85 20.316.980,85 180.722.036,83 134.076.214,05 
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Müdürlüğümüzün Görevleri;  

 Başkana intikal eden sözlü ya da yazılı talepleri, randevuları, günlük olarak takip etmek, 

 Başkanın tüm iletişim ve haberleşmesini sağlamak, 

 Başkanın özel resmi yazışmalarını, müdürlüğün tüm yazışmalarını takip etmek ve 

sonuçlandırılmasını sağlamak, 

 Başkanlık Makamının talimatları doğrultusunda; günlük çalışma programı hazırlamak, 

düzenli-verimli telefon haberleşmesi ile randevu trafiğini sağlamak ve çeşitli toplantılar 

düzenlenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip ederek sonuçlandırılmasını 

sağlamak, 

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

görmesi gerekenleri üst yazıyla konu özetlenerek başkanın onayına sunmak ve ilgili 

birime sevk ederek genel kayda alınıp takibi yapılmasını sağlamak, 

 Halkının katılımını sağlamak üzere, mahalle sorunlarının tespiti ve çözümlenmesi 

konusunda mahalle halkıyla iletişimi sağlamak, 

 Belde sakinlerinin Belediye Başkanlığı’nın tutum ve tavrıyla ilgili görüş ve düşüncelerini 

tespit amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak veya yaptırmak, 

 Demokratik yönetim anlayışı çerçevesinde Başkanlık Makamı ile personel arasında 

iletişimi sağlamak üzere kurum içi toplantılar organize etmek, 

 Başkanlığın, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve sosyal 

yardım kuruluşları gibi örgütlerle diyaloğunu sağlamak, 

 Başkanlık Makamının yapılan ve yapılacak olan etkinlik ve hizmetlerini halka duyurmak 

amacıyla Belediyenin ilgili diğer birimleriyle diyalog kurmak, 

 Belediye, yerel yönetimler ve Belediyeyi ilgilendiren yayınları izlemek, gerekli 

görünenleri Başkanlık Makamına sunmak, 

 Resmi ve özel günlerde ve beldenin örf, adet, gelenek-göreneklerini yaşatmak amacıyla 

Belediye Başkanı ile halkın bütünleşmesini sağlamak, 

 Belediye Başkanının, kentte halkı ilgilendiren sosyal, kültürel ve ekonomik toplantılara 

katılımı konusunda gerekli özeni göstermek, 

 Belde halkının, Belediye çalışmalarına aktif ve gönüllü katılımını sağlamak için bir iletişim 

ortamı oluşmasına katkıda bulunmak, 

 Halkın Belediye çalışmalarına katılımı için yeni yöntemler geliştirmek ve başkanlığa 

sunmak, 

 Belde halkının Meclis Toplantılarını izlemesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak,  

 Müdürlüğün ilgili mevzuatı gereği görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda, 

ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda, Başkanlık oluru ile 

komisyonlarda yer alıp, gerekli iş ve/veya işlemlerin yürütülmesini sağlamak, 

 Yürütülen hizmetlerle ilgili olarak gerek doğrudan ve gerekse Belediyemiz birimleri 

kanalıyla bildirilen talep ve şikâyetlerin ivedi olarak değerlendirmek ve şikayet sahibinin 

bilgilendirilmesini sağlamak, 

 Halk günleri ve/veya diğer günlerde Belediye Başkanı'nı görmek için gelen vatandaşın 

isteklerini şikayetlerini almak, alınan bilgilerin Belediye Başkanı'na rapor edilmesini 

sağlamak ve ilgili müdürlüğe ulaştırmak, 
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 Müdürlüğe intikal eden haberleri, bilgi ve belgeleri en hızlı şekilde Başkan'a ulaştırılması 

işlemlerinin yapılmasını, takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak, 

 Başkan tarafından yapılacak konuşma ve sunumlarda gerekli hazırlıklara ilişkin tüm 

işlemlerin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak, 

 Başkanlığın, yürütülmekte olan çalışmaları, toplantı ve davetlerle ilgili resmi prosedür ile 

ilgili iş ve/veya işlemlerin yapılmasını sağlamak 

 Başkanının ağırlama, kutlama, tören, haberleşme, temsil, yurtiçi ve yurt dışı 

seyahatlerindeki yazışma ve tahakkuk işlemlerini yapmak, 

 Basın ve medyada çıkan Belediye ile ilgili haberleri takip etmek, gerekli 

cevaplandırmanın yapılmasını sağlamak, 

 Başkanının onaylaması gereken tüm evrakların makama sunulması ve sonucun ilgili 

birimlere dağıtılmasını sağlamak, 

 Başkanın Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye birimleri ile ilişkisini 

sağlamak, Belediye Başkanı'nın talep ettiği bilgileri toplamak, 

 Başkana sunulacak her türlü belge, yayın, karar ve yazılarla ilgili gerekli işlemleri yapmak, 

 Başkanı'nın her türlü yazılı ve sözlü emirlerini, talimatlarını ve genelgelerini ilgili 

birimlere ulaştırmak, sonuçlarını takip etmek, 

 Müdürlük personeli ücretine konu aylık puantaj cetvelini işlemek, 

 Müdürlük ihtiyaçlarını temin etmek ve bunlara ilişkin tüm ödeme evraklarını hazırlamak,  

 Müdürlük giderlerini bütçe ödeneklerine göre düzenlemek, takip etmek, 

 Müdürlüğün kurum içi ve dışı, gelen ve giden evraklarını, dosyalarını ve diğer belgelerin 

kayıt, havale, zimmet, dosyalama ve arşiv işlerini arşiv yönetmeliği çerçevesinde 

yürütmek, 

 Taşınırların teslim alınması, korunması, kullanım yerlerine teslim edilmesi, yasal 

mevzuatta belirtilen esas ve usullere göre kayıtlarının tutulması, taşınırlara ilişkin belge 

ve cetvellerin düzenlenmesini yapmak, (Taşınırlara ilişkin görevler müdürün 

görevlendirdiği taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından gerçekleştirilir.) 

 Gelen evrakları cevaplanması gerekiyorsa gereğini yapmak, havale edilen evrakları 

zimmet defterine işlemek suretiyle ilgililerine teslim etmek, 

 Müdürlük içerisinde ve birimler arasında bilgi akışını sağlamak, 

 Müdürlük çalışmalarına ilişkin verileri toplamak, aylık ve yıllık faaliyet raporu hazırlamak,  

 Müdürlüğün gider planı ve yıllık bütçe hazırlık işlerinin sekreteryalığını yapmak, 

 Stratejik plân ile çalışma programlarını hazırlamak ve müdürlük faaliyetlere ilişkin 

yazışmaları yapmak, 

 Demirbaş işlemlerini yürütmek ve demirbaşlara ilişkin zimmet, sözleşme ve garanti 

belgeleri ile ilgili evrakların arşivlenmesini sağlamak, 

 Resmi gazeteleri ve mevzuat hususundaki yayınları takip etmek ve konuyla ilgili müdüre 

ve müdürlük personeline bilgi vermek, 

 Müdürlüğe ilişkin tahakkuk iş ve/veya işlemlerinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 

ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak yapılmasını sağlamak, 

 Müdürlük personelince arşivden talep edilen dosyaların teminini ve teslimini sağlamak 

ve takip etmek, 

 Arşiv dosyasındaki evrakların bilgisayara aktarımını yapmak, 
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 Müdürlüğün genel iş ve işlemlerinin bilgisayar ortamına aktarılması ve saklanmasını 

sağlamak, 

 Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile müdür ve şef tarafından verilen 

görevleri yerine getirmek, 

 Belediye'yi ve Belediye Başkanı'nı ziyaret için gelen temsilci ve misafirleri ağırlamak ve 

gerekli tüm düzenlemeleri yapmak, 

 Resmi tören ve kutlamalarda Belediye'nin üzerine düşen görevleri ilgili birimlerle işbirliği 

halinde organize etme işlemlerini yapmak ve takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak, 

 Başkanlığın yurt dışı ve kardeş şehirlerle olan iletişim ve faaliyetlerini organize etmek, 

Başkanlığa gelen yabancı misafirlere ev sahipliği yapmak ve dış ülkelere yapılan gezilerin 

organize edilmesi işlemlerini yapmak ve takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak, 

 Başkanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli 

not ve tutanakları tutmak ve yayımlanması işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 

 Belediye Başkanının katılmadığı organizasyonlara Başkanlık makamı adına mesaj, çelenk 

ya da çiçek göndermek, 

 Açılış, kutlama vb. törenleri, toplantı gibi faaliyetleri organize edilmesi, gerekli 

duyuruların yazılı görsel basında yayımlanması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip 

edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak, 

 Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçedeki diğer 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile muhtelif zamanlarda görüşmeler yapılmasını sağlamak, 

 Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek. 
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  Menderes Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü olarak yıl boyunca Başkanlığımıza gelen 

vatandaşın dilek, görüş ve taleplerini alınmış ve vatandaşımızın Başkanımızla görüşmesi 

sağlanmıştır. 

  Randevu taleplerine ilişkin bilgiler 2019 yılı itibarıyla ele alınmış ve aşağıya çıkarılmıştır; 

Faaliyet Kişi Sayısı 

Başkandan Randevu Talep Eden 19.375 

Randevu Verilenlerden Başkanla Görüşen 18.978 

Başkanla Randevusuz Gelip Görüşen 9.326 

Toplam Atılan Mesaj Sayısı 691.746 

Başkanımızın Gelen Davetlere Göre Katıldığı Düğün, 
Sünnet ve Nikah Sayısı 

563 

Davetler ve Cenazelere Gönderilen Çelenk Sayısı 783 

Başkanımızın Katıldığı Cenaze / Taziye Sayısı 207 

Diğer Kurum, Kuruluş ve Firmalardan Başkanımıza 
Gelen Davet Sayısı 

1.238 

İşyeri Açılışlarına Katılım Sayısı 187 

 

1. ÇOCUKLARA VE ENGELLİ BİREYLERE DESTEK 
 

  Belediye Başkanımız Mustafa Kayalar, çocuklara ve engelli bireylere yaptığı pozitif 

ayrımcılıkla yardıma muhtaç ve destek bekleyen bireylerin daima yanında olmuştur. Bu 

kapsamda yeni kreş çalışmaları ve engelliler için şarj istasyonları dikkat çekmektedir. 
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2. ESNAF VE ÇİFTÇİYE DESTEK 
 

  Belediye Başkanımız Mustafa Kayalar, 

esnafları dükkanlarında ziyaret ederek ve 

makamında ağırlayarak desteğini sürekli 

göstermektedir. Aynı zamanda çiftçiye yapılan 

gübre ve diğer yardımlarla çiftçinin ve 

köylünün de yanında olmaktadır.         

 

3. TEMSİLİ AĞIRLAMA  
 
  Belediye Başkanımız Mustafa Kayalar’ın makamına gelen misafirler müdürlüğümüz 

tarafından en iyi şekilde ağırlanmıştır.  

 

 

 

 

 

    

 

4. SPORA VE SPORCUYA DESTEK 
 
  Belediye Başkanımız Mustafa Kayalar, turnuvalar, ralli yarışları ve yüzme yarışlarıyla 

sportif aktivitelere destek olmaktadır.  
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5. VATANDAŞLA ETKİLİ İLETİŞİM 
 
  Belediye Başkanımız Mustafa Kayalar, hafta içi öğlene kadar vatandaşları makamında 

ağırlayıp öğleden sonra da mahalle ziyaretleri yapmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

6. ÇALIŞMA ARKADAŞLARIYLA ETKİLİ İLETİŞİM 
 
  Makamında ve sahada personelle sürekli iletişimde olan Başkanımız personelin 

sorunlarına çözüm bulup, aynı zamanda bayram ziyaretlerinde ilgili birimleri yerlerinde ziyaret 

ederek personeline samimiyetini göstermektedir. 
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7. RESMİ TÖRENLERE KATILIM 
 
  Yıl boyu gerçekleşen resmi bayram ve 

törenlere gerekli hazırlıklar belediyemiz 

tarafından karşılanmıştır. Aynı zamanda 

Belediye Başkanımız Mustafa Kayalar 

tarafından da törenlere katılım sağlanmıştır.  

 

  



  

 

56 
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Müdürlüğümüzün Görevleri;  

 Müdürlüklerden Belediye Meclisine ve Encümene görüşülmesi için sevkli gelen 

evraklarla Başkanlık adına Meclis ve Encümen gündemlerinin hazırlanmasını sağlamak, 

 Encümen toplantısında alınan kararların yazılması, encümen kayıt defterine kayıt 

edilmesi, kararların ilgili birimlere sevki ve arşivlenmesi işlerini yürütmek, 

 Encümen ve Meclis üyelerinin huzur hakkı ücretleri için İnsan Kaynakları ve Eğitim 

Müdürlüğü’ne imza listelerinin sevkini yapmak, 

 Belediye Başkanı tarafından belirlenen gündem maddelerini, 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 20 ve 21. maddeleri gereğince en az 3 gün önceden e-posta, telefon vb. 

yollar ile Belediye Meclis üyelerine ulaştırmak ve gündemin ilan edilmesini sağlamak,  

 Bir önceki Meclis toplantı tutanak özetinin Meclis üyelerine toplantı esnasında 

dağıtımını sağlamak, 

 Meclis toplantısında görüşülüp karara bağlanan konuların karar özetlerini, toplantı 

tutanaklarını ve kararlarını yazmak, 

 Mecliste alınan kararları Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ileterek, belediye internet 

sayfasından yayınlanmasını sağlamak, Kararların birimlere sevkini gerçekleştirmek ve 

karara bağlanan konuları en geç 7 gün içinde Kaymakamlığa gönderilmesini sağlamak, 

 Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni ile ilgili tüm evrakların arşivlenmesini sağlamak, 

 Belediye Başkanlığına gelen evrakların kayıt sürecini Elektronik Belge Yönetim 

Sistemi’ne uygun olarak işlemek ve ilgili Müdürlüğe havalesini sağlamak,  

 Dilekçelerini takip etmek isteyen ve bilgi almak isteyen vatandaşları ilgili müdürlüğe 

yönlendirmek, 

 Müdürlük bünyesindeki tüm evrakların arşivlenmesini sağlamak, 

 CİMER’ den gelen evrakların ilgili birimlere gönderilmesi, süresi içinde birimlerden gelen 

cevapların onaylanarak ilgili kişilere iletilmesi işlemlerini yürütmek, 

 Müdürlük ile ilgili evrakların yazışmalarını yapmak, 

 Müdürlükler tarafından hazırlanan vergi tebliği, tebligat ve yazıların postaya verilmesini 

sağlamak, 

 Müdürlüklerden gelen, kurum dışı evrakların çıkışının yapılması, merkez içindeki resmi 

dairelere gidecek olan harici evrakların zimmet defterine işlenip, imza karşılığında 

dağıtımını sağlamak, 

 Müdürlüğünün görev alanına giren konularda 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer 

mevzuata dayanılarak, belediye encümeni ve meclisine karar alınması için yazı yazmak, 

 Evlendirme işlemlerini yürütmek, 

 Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek. 
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 Müdürlüğümüz genel olarak aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmektedir. 

• Belediye Meclisi İşlemleri 

• Belediye Encümen İşlemleri 

• Gelen-Giden Evrak Kayıt ve Havale İşlemleri 

• Posta İşlemleri 

• CİMER 

• İlan 

• Evlendirme İşlemleri 

• Arşiv 
 

1. BELEDİYE MECLİSİ 
 
  Menderes Belediyesi karar organı olan Meclis çalışmalarının yürütülmesi amaçlı her ay 

düzenli gündem hazırlanması, hazırlanan gündemin kanun ve yönetmeliklerde belirtilen süre 

ve yöntemlerle Meclis Üyelerine tebliğinin sağlanması ayrıca kamuoyuna duyurulması 

sağlanmıştır. 

  Belediye Meclisimizce görüşülen konuların karara bağlanması ile birlikte Menderes 

Kaymakamlığı’na onaya gönderildikten sonra ilgili Müdürlüklere ve kamuoyuna duyurusu 

yapılmıştır. Ayrıca kararların bir nüshası 

Müdürlüğümüz arşivinde saklanmaktadır.  

  Yıl içerisinde toplam 24 meclis 

toplantısı yapılarak 232 meclis kararı 

alınmıştır. Haziran ayı Meclis Toplantısı 

Ramazan Bayramı dolayısıyla tek oturum, Ekim 

ayı Meclis Toplantısı 3 oturum şeklinde 

yapılmıştır. 

Meclis Kararlarının Birimlere ve Aylara Göre Dağılımı 

BİRİMLER Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

İnsan Kaynakları 5 - - 6 4 - 5 3 - 4 - - 

Yazı İşleri 8 6 4 11 6 3 4 4 7 9 8 8 

Mali Hizmetler  - - - - - - - - - 2 - - 

Fen İşleri - - - - 2 - - 1 - - - - 

İmar ve Şehircilik  10 6 13 - 2 2 6 1 3 5 2 4 

Destek Hizmetleri - - - - - 2 3 - - - - - 

İşletme ve İştirakler 6 4 6 - - 5 4 5 - 3 3 2 

Park ve Bahçeler  - 2 - - - - 3 - 1 - - 1 

Kültür ve Sosyal İşler - - - - - - - - 3 - - - 

Strateji Geliştirme - - - 1 2 - - - - 6 - - 

Zabıta  2 - - - 3 - - - - - - - 

Ruhsat ve Denetim  - - - - - - - - - - 1 - 

TOPLAM KARAR: 232 31 18 23 18 19 12 25 14 14 29 14 15 
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2. BELEDİYE ENCÜMENİ 
 

  Belediye Meclisinden sonra karar organı olan Belediye Encümeni; Belediye Başkanının 

Başkanlığında, Meclis üyeleri arasından bir yıllığına seçilmiş iki üye, Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Birim Amiri ve Yazı İşleri Müdürlüğü Birim Amiri ile toplam beş üyeden oluşmaktadır. Belediye 

Encümeni haftada bir gün olmak üzere her hafta çarşamba günü toplanmaktadır. 

  Başkanlık Makamı tarafından Encümene havale edilen konuların karara bağlanması için 

Müdürlüğümüzce gündem hazırlanması, konuların karara bağlanması ile kararların yazılması 

ve ilgili müdürlüklere tebliğinin sağlanması gerçekleştirilmiştir. 

  Yıl İçerisinde toplam 50 encümen toplantısı yapılmış, 1.143 Encümen kararı alınmıştır. 

2019 Yılı Encümen Kararlarının Aylara Göre Dağılımı 

 

 
3. GELEN–GİDEN EVRAK KAYIT İŞLEMLERİ 
 

  Belediyemize vatandaştan gelen talep ve şikayet dilekçeleri posta veya zimmetle gelen 

resmi ve özel evraklar teslim alınıp, incelendikten sonra kurum kayıtlarına kaydı yapılarak 

evrak numarası verilip işlem görmesi için ilgili müdürlüklere havale edilmektedir. İşlemler 

elektronik olarak gerçekleşmekte ve 27.12.2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı E-Belediye Sistemi 

EBYS (Elektronik Belge Yönetimi Sistemi)’ye geçiş yapılmıştır. Yıl içerisinde 39.759 adet gelen 

evrak kayda alınmıştır. 

  Belediye Başkanlığınca özel veya resmi kişi, kurum ve kuruluşlara yazılıp işlemleri 

tamamlanan evraklar Müdürlüğümüz tarafından zimmet defteri ile elden dağıtımı ve postaya 
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verilerek ilgili yerlere gönderimi sağlanmıştır. Yıl içerisinde 21.690 adet giden evrak kayda 

alınmıştır. 

 
 

4. POSTA İŞLEMLERİ 
 

 Belediye Başkanlığınca yıl içerisinde müdürlüklerimiz adına giden evrakların 12.977 adedi 

posta yoluyla gönderilmesi sağlanmıştır.  

 

 

 
5. CİMER 

  

 Yıl içerisinde CİMER kanalıyla Belediyemizce 535 adet başvuru alınmış olup gelen 

başvuruların ilgili müdürlüklere dağıtımı yapılmıştır. Yasal süre içerisinde ilgili müdürlüklerce 

aynı adres kanalıyla cevaplandırılan başvurular müdürlüğümüzce onaylanıp süreç 

tamamlanmaktadır. 
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6. İLAN  
 

 Müdürlüğümüzce; Belediyelerimiz çalışmaları ve diğer kurumların iş ve işlemleri ile ilgili 

duyuruların Belediyemiz ilan vasıtaları (ilan panosu, anons) ile kamuoyuna ilan edilmesi, asma 

ve kaldırma tutanaklarının düzenlenerek ilgililere tebliğ edilmesi ve bir nüshasının ilan 

dosyasında saklanması sağlanmıştır. Yıl içerisinde 357 dosya ilan panosuna asılarak ilan 

tutanağı hazırlanmış ve ilgiliye tebliğ edilmiştir.  

   

7. EVLENDİRME İŞLEMLERİ 
 

 Evlendirme işlemleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği 

doğrultusunda Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir. Yıl içerisinde başvuruda bulunan 

vatandaşımıza evlendirme müracaatlarını akde dönüştürüp, evrakların tamamlanmasında 

yardımcı olarak nikâh akdi için randevu saati ve yeri belirlenerek evlendirme işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Evlenme akdi sonrasında resmiyetini kazandırmak amaçlı ilgili kurumlarla 

yazışmalar yapılmıştır. 

   
 

 Yıl içerisinde 52 çifte evlenme izin belgesi 

hazırlanarak, 14 yabancı uyruklu olmak üzere 

toplam 548 çiftin nikâh işlemleri 

gerçekleştirilmiş ve 548 aile cüzdanı defterine 

kayıt yapılmıştır. 

 

 

2019 Yılı Nikâh İşleminin Aylara Göre Dağılımı 
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8. ARŞİV 
 
 Arşiv birimimiz yıl içerisinde, üretilen evrakların saklama koşullarının oluşturulması, 

gereken yasal süreç içinde korunması, gerek duyulduğunda hızlı bir şekilde ulaşılmasını 

sağlamaktadır. İşlemler ağırlıklı olarak dijital sistemler üzerinden yürütülmekle beraber, her 

müdürlük kendi düzenlemesini yapmakta ve arşive geçmiş tarihli belgelerini, dosyalarını 

arşivlemektedir. 

 

9. KENT KONSEYİ 
 

 2020-2024 yılı Stratejik Planlama çalışmaları içerisinde Müdürlüğümüz olarak kent 

vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek 

için planladığımız faaliyetlerimiz sürecinde Kent Konseyi çalışmalarına başlamış 

bulunmaktayız. İlgili yönetmelik çerçevesinde ilgili kurumlarla Belediyemiz adına yazışmaları 

yaparak 90 kurum ve derneklere bilgilendirme ve davet yazıları gönderilmiştir. 12 Eylül 

perşembe günü Nikâh Sarayı ve Kongre Sanat Merkezi’nde Menderes Kent Konseyi Olağan 

Seçimli Genel Kurul Toplantısı 65 katılımcı üye ile gerçekleştirilmiştir.    
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2019 Yılı Faaliyet Performans Eşleştirme Tablosu 

Sıra Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleşme 
Durumu 

Performans Sonuç 
Değerlendirmesi 

Uygulayıcı 
Müdürlük 

1 

Resmi 
yazışmaların daha 

kısa sürede 
gerçekleştirilmesi 

sağlanacak. 

Gelen 
yazıların 

cevaplanma 
gün 

sayısındaki 
düşüş 

1 1 

Elektronik Belge 
Sistemi ile yazıların 

havalesi ve 
cevaplanması kısa 

sürede 
gerçekleşmektedir. 

Yazı İşleri 
Müdürlüğü 
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Müdürlüğümüzün Görevleri;  

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Muhasebe 

Yönetmeliği, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 5393 Sayılı Belediye 

Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu ve Sayıştay Kanunu hükümlerinin, belediye iş ve 

işlemlerinde uygulanmasını sağlamak, 

 Belediye gider bütçesindeki ödeneklerle ilgili harcamaların kanunlara uygun olarak 

yapılmasını sağlamak, 

 Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, 

 Muhasebe hizmetlerini yürütmek, mali tablolarını hazırlamak ve gerekli kayıtları tutmak, 

 Bankalar nezdindeki hesap ekstrelerinin kontrolünü sağlamak, 

 Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile koordineli olarak, 

belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınırlar ve taşınmazlara ilişkin 

icmal cetvellerini düzenlemek, 

 Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlamak, 

 Mali kanunlar ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yönetime ve birim 

müdürlerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, 

 İhale teminatlarını alıp gerektiğinde iade işlemlerini yapmak, 

 Her türlü kesinti, fatura ödemeleri ve vergilerin yasal süresinde ilgili kurumlara 

ödenmesini sağlamak, 

 Bütçe harcama kalemleri arasında aktarma kararlarını yerine getirmek, 

 Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek, 

 Mali konularda belediye başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak uygulama 

sonuçlarını raporlamak, 

 Yatırım programlarına göre alınan kredilerin finansmanlarını yapmak, 

 Kredi işlemlerini takip etmek, 

 Belediyenin gelir ve giderleri ile ilgili muhasebe işlemlerini yapmak, mali tablolarını 

hazırlamak ve gerekli kayıtları tutmak, 

 Belediyenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak, 

 Belediyenin her türlü muhasebe hizmetlerini yürütmek, 

 Bütçe kesin hesabı ve yönetim dönemi hesabını hazırlamak ve Sayıştay’a göndermek, 

 Mali yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak, 

 Mali istatistikleri hazırlamak, 

 Aylık hesapları hazırlamak, 

 Bütçe ödenekleri ile ilgili gerekli defter ve kayıtları tutmak, 

 Ayrıntılı harcama veya finansman programlarını hazırlamak ve uygulanmasına nezaret 

etmek, 

 Belediyenin iç ve dış borçlarının takip edilmesini sağlamak, 

 Banka hesap ekstreleri mutabakat ve kontrol işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 

 Yürütülen görevlerle ilgili istatistiki bilgiler hazırlamak ve ilgililere iletmek, 

 Kesin hesap ve yönetim hesabıyla ilgili cetvelleri düzenleyerek diğer bilgi ve belgelerle 

birlikte Mali Hizmetler Müdürü’ne intikal ettirmek, 
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 Tahakkuka bağlanmış her türlü giderin mevzuata uygunluğunu araştırmak, uygun 

olmayanların tamamlanmasını temin etmek, 

 Belediyenin satın aldığı her türlü hizmet mal menkul ve gayri menkullerin ödemelerinin, 

istimlak ödemelerinin, personel ödemelerinin, kanuni payların ilgili kurumlara 

ödemelerin (Emekli Sandığı, SSK vb.), dış borç ve kredi ödemelerinin ve tahakkuka 

bağlanmış her türlü giderin mevzuata uygunluğu araştırıldıktan sonra nakden, hesaben 

ve mahsuben ödenmesini sağlamak, 

 Avans ve kredi mahiyetinde ödeme işlemlerini yapmak, avans ve kredi işlemlerini 

yürütmek,  

 Belediyenin iç ve dış borçlarını izlemek, ilgili işlemleri yürütmek, vadesiz faiz, taksit ve 

anapara ödemelerinin yapılmasını sağlamak, 

 İhale ve vergi teminatlarının kaydedilmesi ve geri ödenmesini sağlamak. 
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  Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemi; 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 idarelerin, 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. Ayrıca mali tabloların zamanında, doğru, 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 standartlarını belirlenmesi de hedeflenmektedir. 

  2005 yılı içerisinde Belediyemizde yasalar gereği Analitik Bütçe çalışması başlatılmış, 

elektronik ortamda 2018 yılına ait Belediye Bütçemiz Analitik tarzda hazırlanmış, Belediye 

Meclisimizce kabulü ile uygulamaya hazır hale getirilmiş olup, 01.01.2018 tarihinden itibaren 

kullanılmaya ve işletilmeye hazır hale getirilmiştir.  

  Müdürlüğümüzce yapılan faaliyetlerimizi 3 ana başlıkta toplamak mümkündür. 

 

1. GÜNLÜK YAPILAN İŞLER 

  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 yatırılmasının teminen 
teslimat müzekkeresi düzenlenmesi,  

• Teminat ve bütçe emaneti gibi emanet ödemelerinin yapılması,  

• Gelen yazılara cevap verilmesi işlemleri yapılmaktadır. 
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2. AYLIK YAPILAN İŞLER 
 

• Banka ekstresi ile banka cari defterimizin karşılaştırılması, 

• Gönderme emirlerinin kaydı, 

• Aylık gelirlerimizin ve aylık giderlerimizin tahakkuk kaydı, 

• Tahsil edilen KDV ile ödenen KDV mahsubu, 

• İller Bankası payının ve kesintilerinin işlenmesi, 

• Emlak vergisi, ÇTV ve eğlence vergilerinden ayrılması gereken İller Bankası, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, Kültür Varlıkları kanuni paylarının hesaplanması ile ilgili hesaplara 
kaydedilmesi ve ödenmesi, 

• Aylık mizan ve eklerinin hazırlanması,  

• İşçi, memur ve sözleşmeli personelin maaşlarının ödenmesi, 

• KDV, damga ve muhtasar beyannamelerinin hazırlanması ve vergi dairesine takdimi, 

• Memurların şahıs emekli keseneklerinin ödenmesi, 

• İşçi personelin sigorta primlerinin SGK’ya bildirilerek ödemelerinin yapılması,  

• Telefon ve elektrik faturalarının ödenmesi işlemleri yapılmaktadır. 
 

3. YILLIK YAPILAN İŞLER 
 

• 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, 

• Mevzuatta yapılan değişikliklerin takibi ile uygulamaya geçilmesi işlemleri 
Müdürlüğümüzce yapılmıştır. 
 

o Personel giderlerine ilişkin mali bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 
 

Personel Giderleri (₺) 

Personel 2017 2018 2019 

Memurlar 6.918.371,79 7.930.924,27 9.734.282,89 

Sözleşmeli Personel 1.116.465,89 1.272.439,20 2.102.716,53 

İşçiler 9.827.822,08 11.017.031,53 17.554.629,23 

Geçici Personel 155.501,68 176.742,40 175.906,59 

Diğer Personel 435.295,90 422.747,81 347.815,99 

Toplam 18.453.457,34 20.819.885,21 29.915.351,23 
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o Sosyal Güvenlik Kurumu’na ilişkin mali bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 
 

Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri (₺) 

 2017 2018 2019 

Memurlar 914.456,03 1.056.141,69 909.812,51 

Sözleşmeli Personel - - 355.128,69 

İşçiler 2.214.059,36 2.314.255,58 3.867.389,75 

Geçici Personel - - - 

Diğer Personel - - - 

Toplam 3.128.515,39 3.370.397,27 5.132.330,95 

 

 

o Mal ve hizmet alımına ilişkin mali bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 
 

Mal ve Hizmet Alım Giderleri (₺) 

 2017 2018 2019 

Üretime Y.A. 1.530.456,00 2.100.017,20 1.722.103,90 

Tüketime Y.A. 7.921.658,40 12.460.043,68 13.027.119,27 

Yolluklar 70.026,15 65.722,44 2.858,34 

Görev Giderleri 1.804.967,47 3.613.352,93 4.452.325,76 

Hizmet Alımları 37.548.446,07 43.165.131,78 50.053.173,85 

Temsil, Tören Giderleri 1.753.235,11 3.121.558,03 1.920.987.859,95 

Menkul Mal Alımı Giderleri 2.487.814,52 2.133.035,86 2.778.859,95 

Gayrimenkul Bakım ve Onarım Giderleri 193.898,83 200.330,54 233.457,10 

Tedavi Giderleri - - - 

Toplam 53.310.502,55 66.859.192,46 74.200.885,60 

 

o Cari transferlere ilişkin mali bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 

Cari Transferler (₺) 

 2017 2018 2019 

Görev Zararları 174.331,86 214.007,49 181.328,25 

Mahalli İdare Yardımları - - - 

Kar Amacı Gütmeyen Krlş.Yrd. 223.684,37 336.982,99 104.900,12 

Hane Halkına Yapılan Trans. 666.242,94 785.378,41 1.092.398,31 

Gelir A.Paylar - - - 

Diğer İdari Transferler - - - 

Toplam 1.064.259,17 1.336.368,89 1.378.626,68 
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o Sermaye Giderlerine ilişkin Mali Bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 

Sermaye Giderleri (₺) 

 2017 2018 2019 

Mamul Mal Alımları 194.374,12 690.013,30 57.277,20 

Menkul Sermaye Üretim Gideri 981.329,72 478.950,14 300.369,00 

Gayri Maddi Hak Alımları 497.809,22 689.059,51 493.807,46 

Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması 184.377,14 89.640,42 85.488,98 

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 10.556.054,36 28.427.827,84 15.490.405,56 

Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 67.574,08 76.700,00 - 

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 134.298,16 125.329,61 - 

Sermaye Transferleri (Teşekküllere Yapılan-Öz 
Sermaye Ödemeleri Dışında) 

128.669,47 134.124,04 155.300,57 

Toplam 12.744.486,27 30.711.644,86 16.582.648,77 

 

 

o Faiz Giderlerine ilişkin Mali Bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 

Faiz Giderleri (₺) 

Giderin Türü 2017 2018 2019 

Diğer İç Borç Faiz Giderleri 3.330.296,29 4.540.379,83 6.866.370,22 
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Müdürlüğümüzün Görevleri;  

 Belediyenin insan gücü planlaması ve personel politikası konusunda çalışmalar yaparak 

hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırmak, 

 Müdürlüğün görevlerinin etkin,   sağlıklı ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini 

sağlamak, 

 Birimler arası koordinasyonu sağlamak, 

 Görev alanına giren konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurulması, iş birliği 

yapılması ve yetkili üst makamlara gerekli bilgilerin verilmesini sağlamak, 

 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin 

bilgisine sunmak,  

 Başkanın vereceği diğer görevleri yerine getirmek, 

 Stratejik plana, yıllık performans programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak 

çalışmalarını yürütmek, 

 Yıllık izin planlamasını yapmak, 

 Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını, gerektiğinde bunların 

korunmasını, arşivlenmesini ve muhafazasını sağlamak, 

 Personel özlük işleri ile ilgili işleri yürütmek, 

 Personelin idari, mali, sosyal hakları ile bu alanda kurumsal işlemlerini yürütmek, 

 Personel eğitim hizmetlerini yürütmek, 

 Mevzuatın gerektirdiği diğer görevlerin yürütülmesini sağlamak, 

 Belediye personelinin şahsi dosyalarını mevzuata uygun tutmak, düzenlemek ve takip 

etmek, 

 Memur, işçi ve sözleşmeli personelin disiplin işlemlerini yapmak, 

 Müdürlüğün kurum içi ve dışı, gelen - giden evraklarını, dosyalarını ve diğer belgelerin 

kayıt, havale, zimmet, dosyalama ve arşiv işlerini “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında 

Yönetmelik” çerçevesinde yürütmek, 

 Resmi gazeteleri ve mevzuat hususundaki yayınları takip etmek ve konuyla ilgili müdüre 

ve müdürlük personeline bilgi vermek, 

 Müdürlüğün görev alanına giren konularda, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer 

mevzuata dayanılarak, Belediye Encümeni ve Meclisine, görüş ve/veya karar alınması 

için teklif yazısı yazmak, 

 Aday memur olarak atanacaklarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler 

doğrultusunda gerekli tüm işlemleri yapmak, 

 Memur personelin kurum içi ve kurum dışı görevlendirme, kurumlar arası nakil, kadro 

değişikliği, açıktan atama, emeklilik ve istifa işlemlerini yapmak, talep dilekçelerini 

inceleyip sonuçlandırmak, 

 Çeşitli nedenlerden dolayı işten ayrılan personelin kayıt kapama işlemlerini yapmak, 

 Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak, 

 Müdürlüklerin önerisi üzerine adaylıkta en az bir yılını tamamlayan başarılı memur 

adayların asaletlerinin tasdikini, başarısız olan adayların da ilişiklerinin kesilmesi 

işlemlerini yapmak, 

 Teşekkür, takdirname ve ödül işlemlerini yapmak, 
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 Memur personelin derece terfi, kademe ilerlemesi, intibak işlemlerini (SGK, öğrenim 

değişikliği, askerlik süresi, ücretsiz izin değerlendirilmesi ve borçlanma işlemleri vb.) 

yapmak ve kayıtlarını tutmak, 

 Memur personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerini yürütmek, 

 Memurlarla ilgili her türlü işlemlerin kayıtlarını bilgisayar ortamında ilgili programlara 

yüklemek ve bu kayıtların sürekli güncelliğini sağlamak, 

 Memurların kıdem ve hizmet yıllı hesaplanarak hizmet belgesi düzenlemek, 

 Kadro ihdası-iptal ve değişikliği tekliflerini hazırlamak, 

 İçişleri Bakanlığı, İl, İlçe İdare Kurulu, Mahkeme, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Danıştay 

kararlarının ilgililere tebliğini yaparak alınan tebliğ - tebellüğ belgelerini ilgili kuruma 

göndermek, 

 1, 2 ve 3 üncü derece kadrolarda bulunan memurların talepleri üzerine hususi pasaport 

müracaatlarına ilişkin işlemleri yapmak, 

 Memur personelin yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz izin, evlilik, ölüm ve doğum izinlerine 

ilişkin işlemleri yapmak, 

 İzinlerini yurtdışında geçirmek isteyen memurların Valilik Makamına bildirmek, 

 Herhangi bir nedenle görevde olmayan Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve müdürün 

yerine vekalet edecek yetkili ile ilgili işlemleri yapmak, 

 Memurların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri ile ilgili eş durumlarında, yeni 

doğumda aile yardım beyannamesinin doldurulması sonucunda kayıtlara işleyerek 

güncellemek, 

 Personelin özlük hakları ile ilgili konularda Devlet Personel Başkanlığından görüş almak 

ve bu doğrultuda işlem yürütmek, 

 İşçi Toplu İş sözleşmesi işlemlerini yürütmek, 

 Engelli,  eski hükümlü ve terör mağduru işçi kontenjanlarından işe alınacak işçilerle ilgili 

işlemler yapmak, 

 İşçi personelin 4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi 

gereğince, görevlendirme, istifa, hizmet akdi feshi, emeklilik, vefat gibi işlemleri yapmak, 

 Memur, İşçi Disiplin Kurulunu oluşturmak, 

 Tescil işlemleri ile sicil dosyalarının devir işlemlerini yapmak, 

 İşçi personelin görevlendirme, emeklilik, iş akdi feshi, mahkeme yazışmaları, kadro 

değişikleri gibi özlük işlerini yapmak, 

 İşçi personelin yıllık izinlerini planlamak ve kullandırmak, 

 İşçilerin kıdem tazminat çizelgelerini tetkik ederek onaylatmak, 

 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince kadro karşılığı çalıştırılan 

sözleşmeli personelin ücretinin belirlenmesi için belediye meclisine sunulmak üzere 

teklif hazırlamak, 

 Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek personel için sözleşmelerin hazırlanarak 

imzalatılması, imzalanan sözleşme ile diğer ilgili evrakların tasdikli fotokopileri, dolu boş 

kadro cetvellerinin zamanında Çevre Şehircilik Bakanlığına gönderilmesini sağlamak, 

 Sözleşmeli personelin yıllık, mazeret, hastalık, evlilik, ölüm ve doğum izinlerine ilişkin 

işlemleri yapmak, 

 Sözleşmeli personelin diğer özlük işlemleri ile ilgili değişen mevzuatı takip etmek, 



  

 

74 
 

 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereğince, toplu iş 

sözleşmesi işlemlerinin takibini yapmak, 

 Memur personelin sendikalara üye olma ve istifa ile ilgili giriş–çıkış işlemlerini 

güncellemek, 

 Kanun, tüzük ve yönetmelikler gereği kurulması öngörülen komisyonları oluşturularak 

sekreteryalık işlemlerini yürütmek, 

 Yürütülen görevlerle ilgili istatistiki bilgiler hazırlamak, 

 Kuruma yeni başlayan personelin işe uyumunu sağlamak, 

 Personelin görevleriyle ilişkili olarak bilgi ve becerilerini artırmak, 

 Personeli yetki ve sorumlulukları konusunda yetiştirmek ve personelin kamu hizmetinin 

etkin bir şekilde sürdürülmesine ilişkin ilgisini yükseltmek, 

 Personelin mesleki eğitimler aracılığıyla kültürel,  bilimsel,  teknolojik gelişmelerden ve 

mevzuat değişikliklerinden güncel olarak haberdar olmasını sağlamak, 

 Personelin kişisel gelişim eğitimleri almasını sağlayarak, motivasyonunu üst düzeye 

çıkarmak, 

 Gerekli görülen durumlarda personeli yurtdışına göndererek, görevlerinin gerektirdiği 

yenilikleri takip etmesini sağlamak, 

 Personelin hizmet verme kapasitesini artırarak, uygulamada verimlilik, etkinlik ve 

kaliteyi yükseltmek, 

 Kurum ve kuruluşlardan gelen seminer, kurs ve panel yazılarına istinaden eğitime 

gönderilecek personelin belirlemek, onay almak ve ödeme evraklarını hazırlanmak, 

 Yapılan eğitimlere katılanlara ve eğitimcilere anket düzenlenmesi, anket sonuçlarının 

değerlendirilmesi ve eğitimin faydalarının ölçülmesini sağlamak, 

 Tüm birimlerin eğitim taleplerinin belirlenerek bu talepler doğrultusunda Yıllık Eğitim 

Planının hazırlanarak, Başkanın Onayına sunmak, 

 Müdürlük çalışmalarına ilişkin verileri toplamak, aylık ve yıllık faaliyet raporu hazırlamak, 

 Stratejik plan ile çalışma programlarını hazırlamak ve müdürlük faaliyetlerine ilişkin 

yazışmaları yapmak, 

 Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile müdür ve şef tarafından verilen 

mevzuata uygun görevleri yerine getirmek. 

 Memur ve sözleşmeli personelin mali hakları ile ilgili maaş işlemlerini yürütmek, 

 Müdürlüğün gider planı ve yıllık bütçe hazırlık işlemlerini yapmak, 

 Kurum kadrolarında görevli tüm personelin atama, yükselme, kadro intibakı, yer 

değiştirme, hastalık, fazla çalışma, emeklilik ve disiplin cezası gibi konulara ilişkin ödeme 

işlerine ait tahakkukları yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde ve zamanında yapmak, 

 Ödeme emri belgelerinin ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini 

sağlamak, 

 SGK ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, 

 Memur ve sözleşmeli personelin sosyal güvenlik kurumları ile ilgili tüm işlemlerini 

yürütmek, 

 Memur ve sözleşmeli personelin icra, nafaka vb. borçları ile Belediyeye ilişkin borçlarının 

bordrolarından kesilmesini sağlamak ve ilgili kurumlara bildirmek, 
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 Memur ve sözleşmeli personel ile ilgili mali konularda istenen bilgi, belge ve görüşleri 

hazırlamak, 

 SGK ile entegre çalışmalar sürdürerek, memur personelin herhangi bir hak kaybına 

uğramaması için Hizmet Takip Programına (HİTAP) özenli bir şekilde güncel olarak 

verileri işlemek, 

 Yeni işe alınan, işten ayrılan ve kadro değişikliği olan personelin giriş ve çıkış 

bildirimlerinin süresi içinde SGK’ya yapmak, 

 Arazi tazminatı almaya hak kazanan personelin puantaj takibi yapılarak ödeme 

almalarını sağlamak, 

 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.  maddesi gereğince memurlara verilen ikramiye 

işlemlerini yürütmek, 

 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereği Belediyemiz 

ile yetkili sendika arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerini uygulamak,  

 İş arayanların kaydını almak ve kayıtlarını güncellemek, 

 Özel firmaların çalışan ihtiyaçlarını karşılamak ve işsizlere istihdam yaratmak amacıyla, 

Başkanlığımıza yapılan başvurulardan uygun pozisyonda olan işsizleri yönlendirmek, 

  Müdürlüğün ihtiyaçlarına göre taşınırların teslim alınması, korunması, kullanım 

yerlerine teslim edilmesi, yasal mevzuatta belirtilen esas ve usullere göre kayıtlarının 

tutulması, taşınırlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlenmek. (Taşınırlara ilişkin görevler 

müdürün görevlendirdiği taşınır kayıt ve taşınır kontrol yetkilileri tarafından mevzuata 

uygun gerçekleştirilir.) 
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 Müdürlüğümüz; 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. 

 
1. MEMUR PERSONEL VE MAAŞ TAHAKKUK 

 

• 657 ve 4857 sayılı kanunlar ile ilgili değişiklikler izlenmiş, mevcut personele 

uygulanmıştır. 

• 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre belediyemizin çeşitli birimlerinde 

yer alan kadrolara karşılık gösterilmek üzere 16 adet sözleşmeli personel 

çalıştırılmıştır. 

• Toplam 74 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. 

 

2. İŞÇİ PERSONEL VE MAAŞ TAHAKKUK 
 

• Belediyemiz ile işçi sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi gerekleri yapılmış, 

hazırlanan evraklarla gerekli ödemeler yerine getirilmiştir. 

• 71 adet işçi personelin maaş bordroları hazırlanarak ödemelerinin yapılması 

sağlanmıştır. 

• İşçi personelin SGK prim ödemeleri online sistemi ile gönderilerek gerekli işlemler 

yapılmıştır. 

• İşçi personelin yıllık izinlerinin düzenlenmesi sağlanarak yıllık izin takipleri yapılmıştır. 

• Belediyemize iş için müracaat eden 67 kişiye yazılı olarak gerekli cevap verilmiştir. 

• Belediyemiz daimi işçi personellerinden emeklilik hakkını kazanan 3 personelin 

emeklilik işlemleri yapılmıştır. 
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3. EĞİTİM 
 
 17.12.2019-21.12.2019 tarihleri arasında “Doğrudan Temin İşlemleri ve Belediye Mevzuatı 

Eğitimi” ne İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,  Fen İşleri Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü,  

Basın Yayın ve Halkla İlişkileri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri 

Müdürlüğünde görev yapan 8 personelin katılımı sağlanmış olup gerekli işlemleri yapılmıştır. 

 25 Aralık tarihinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Bilgi İşlem birimi tarafından            

E-Belediye sistemi hakkında tüm personele eğitim verilmiştir. 

 

2019 Yılı Faaliyet Performans Eşleştirme Tablosu 

Sıra Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleşme 
Durumu 

Performans 
Sonuç 

Değerlendirmesi 

Uygulayıcı 
Müdürlük 

1 

Belediye 
bünyesindeki tüm 
memur, sözleşmeli 

personel ve 
işçilerin maaşları 

hazırlanarak 
ödemeleri 
zamanında 
yapılacak. 

Maaş 
ödenecek 

personel sayısı 
161 

 
161 

 
- 

İnsan 
Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 

2 

Tüm personele 
etaplar halinde 

resmi 
yazışmalarda 

uygulanacak usul 
ve esaslar 

hakkında eğitim 
verilecek. 

Personele 
verilen eğitim 

sayısı 
4 2 

4 adet 
hedeflenmiş 
olup maddi 

sebeplerden 
dolayı 2 adet 

gerçekleşmiştir. 

İnsan 
Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
Eğitim 

verilecek kişi 
sayısı 

90 169 

E-Belediye 
sistemine geçiş 

yapıldığı için tüm 
personele eğitim 

verildi. 
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Müdürlüğümüzün Görevleri;  

 İdarenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesi çalışmalarını yürütmek, 

 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde 

idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak 

üzere gerekli çalışmaları yapmak, 

 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, 

 Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek, 

 Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek, 

 İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri 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 performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, 

 İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu 

değerlendirerek üst yöneticiye sunmak, 

 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, 

 Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, 

 İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve 

sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, 

 İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmeye yönelik çalışmalar yürütmek, 

 İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek, 

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

 İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık 

performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara 

uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, 

 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince Belediye 

Encümeni, Belediye Meclisi ve Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde görüşülecek olan 

bütçe ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

 Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince Belediye 

Meclisi’ne sunulan bütçenin Plan Bütçe Komisyonu ile birlikte iş ve işlemlerini yürütmek, 

 Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak, 

 Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama 

programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere 

gönderilmesini sağlamak, 

 Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin 

faaliyet raporunu hazırlamak, 
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 Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama 

yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, 

 Hibe Programlarını takip etmek ve Belediyemize uygun hibelere başvurmak, 

 Kazanılan projelerin; proje hazırlıklarını yapmak, projenin yönetilmesini ve sağlıklı 

yürümesini sağlamak, 

 Yönetmelik ve kurum içi yönergelerin hazırlanmasında birimler arası koordinasyonu 

sağlamak, 

 İç kontrole standartlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

 Başkan ve/veya müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer 

görevleri yapmak. 
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1. STRATEJİK PLANLAMA 

 
Stratejik planlama, bir kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum 

arasındaki yolu ifade eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı sağlayacak 

yöntemlerin belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşımaktadır. 

Kuruluş bütçesinin belirlenen amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak 

tahsisinin önceliklere göre belirlenmesine ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder. 

Kamu idarelerinde Stratejik Planlama süreci aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır; 

1. Stratejik Plan (beş yıllık hedefler) 

2. Performans Programı (yıllık hedefler) 

3. Performans Esaslı Bütçe (hedefler ile bütçe ilişkisi) 

4. Faaliyet Raporları (hedefler ve bütçenin uygulama sonuçları) 

 

Bu bileşenler bize sadece plan yapmayı değil, yapılan planın gerçekçi maliyetler 

üzerinden uygulamasını ve sonuçlandırılmasını gerektirmektedir. 5018 Sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre; kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve 

kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile faaliyet ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik 

planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. 
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a. 2020-2024 STRATEJİK PLANI 
 

Stratejik Plan hazırlama sürecinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 

Belediyeler için Stratejik Planlama Rehberi esas alınarak hazırlanmıştır. 

2020-2024 Stratejik Plan çalışmalarına 29.04.2019 tarih ve 6785 sayılı Genelge 2019/1 

yayınlanarak başlanmıştır. Genelgede stratejik planın hazırlanması için tüm birimlere; 

çalışmaların Başkan tarafından sahiplenildiği ve takibinin yapılacağı, çalışmaları üst düzeyde 

yönlendirmek üzere bir Strateji Geliştirme Kurulu oluşturulduğu, çalışmaların Müdürlüğümüz 

koordinasyonunda yürütüleceği, Stratejik Planlama Ekibine harcama birimlerince üyelerin 

görevlendirilmesi gerektiği bildirilmiştir. 

Strateji Geliştirme Kurulu’nun Görevleri; Stratejik planlama ekibini ve hazırlık programını 

onaylamak, sürecin ana aşamaları ile çıktılarını kontrol etmek, harcama birimlerinin stratejik 

planlama sürecine aktif katılımını sağlamak, tartışmalı hususları görüşüp karara bağlamak, 

alternatif misyon, vizyon ve temel değerler taslakları ile taslak amaçlar ve hedef kartlarını 

değerlendirerek nihai hale getirmektir. 

Stratejik Plan koordinasyonu Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiş olup özellikle stratejik 

planın bütünselliğinin sağlanması ve bu süreçte ortak bir dilin oluşturulması açısından önemli 

rol üstlenmiştir. Strateji Geliştirme Birimi’nin Görevleri; plan çalışmalarını koordine etmek, 

stratejik planlama çalışmalarında; stratejik plan genelgesinin hazırlanarak başkanın uygun 

görüşüne sunmak, toplantıların organizasyonunu yapmak, belediye içi ve dışı iletişimi sağlamak, 

belge yönetimi gibi destek hizmetlerini sağlamaktır. 

 

07.05.2019 tarih ve 7168 sayılı Genelge 2019/2 ile Stratejik Planlama Ekibi’nin 

oluşturulduğu, Belediyelerce Hazırlanacak Stratejik Planlamaya İlişkin Rehber ile uyumlu olarak 

hazırlık programı ve hazırlık programı zaman çizelgesi duyurulmuştur. 

Stratejik Planlama Ekibi Başkan başkanlığında, SGB’nin koordinasyonunda, harcama 

birimlerinin temsilcileri ile SGB yöneticisinden oluşturulmuştur. Stratejik Planlama Ekibi’nin 

görevleri; hazırlık programını oluşturmak, stratejik planlama sürecinin hazırlık programına 

uygun olarak yürütmek, gerekli faaliyetlerin koordine edilmesi ile Strateji Geliştirme Kurulu’nun 

onayına sunulacak belgeleri hazırlamak, ekip başkanı ise ekibin oluşturulması, çalışmaların 
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planlanması, ekip içi görevlendirmelerin yapılması, ekip üyelerinin motivasyonu ile ekip ve üst 

yönetim arasında eşgüdüm sağlamaktır. 

Müdürlükler ile hazırlık programı zaman çizelgesinde belirtilen günlerde toplantılar 

yapılmıştır. Taslak hedef kartları incelenmiş, eksikliklerin tamamlanması planlanmıştır. 

Kurumumuzun misyon, vizyon ve değerleri belediye çalışanları katılımıyla belirlenmiştir.  

Misyon  
Şeffaf belediyecilik parolası ile tarihsel ve çevresel dokusuna sahip çıkan sağlıklı, neşeli, 

mutlu, aşk dolu ve bahar havasında yaşanabilir bir kent anlayışı ile eşit hizmet sunmak. 

Vizyon 
Kültürel, tarımsal, turizm ve sosyal zenginliklerini geliştiren, halkın kendini her bakımdan 

güvende ve mutlu hissettiği gelecek kuşaklara yaşanabilir bir kent bırakmayı amaçlayan bir 

belediye olmak. 

Değerler 
Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik, İnsan odaklılık, Güler yüzlü ve pozitif olmak, Adalet ve 

eşitlik, Kaynakları etkin ve verimli kullanmak, Doğaya ve çevreye saygı, Güvenilirlik, Vatandaş 

memnuniyeti, Etkin ve Etkili Hizmet ve Etik Değerlere Bağlılık 

Stratejik plana yön veren anketler iç paydaş olarak tüm personele yaptırılmıştır. Dış 

paydaş olarak ise belediyemizin ilgili ve ilişkili olduğu kurum, vatandaş, gazete, dernek ve diğer 

kurum ve kuruluşlara anketler gönderilerek geri dönüş yapmaları talep edilmiştir. Geri dönüş 

yapanlar önceliklendirilerek paydaş analizi gerçekleştirilmiştir. Kurum kültürü Belediyeler İçin 

Stratejik Planlama Rehberi’nde yer alan alt bileşenler ile personel (439 kişi) ve dış paydaş (183 

kişi ve 52 kurum) anketi sonuçları entegre edilerek analiz edilmiştir. 

Belediye içi yapılan çalışmalar ve dış paydaş anketlerinde belirtilen sonuçlara göre 

ilçemizin ve belediyemizin güçlü ve zayıf yönleriyle, fırsat ve tehditleri ile politik, ekonomik, 

sosyokültürel, teknolojik, yasal ve çevresel dış etkenler belirlenmiştir. 

 Mevzuat analizi ve üst politika belgeleri analizi diğer müdürlükler ile koordineli 

çalışılarak belirlenmiştir. Mevzuat analizinde her müdürlük kendi görev alanlarına ilişkin 

belediyeye görev ve sorumluluk yükleyen, belediyenin faaliyet alanını düzenleyen mevzuatı 

gözden geçirerek yasal yükümlülükler listesi oluşturmuş ve bu alanlara ilişkin tespit ve 

sorunlarını belirtmiştir. Mevzuat analizinin çıktılarından yararlanılarak belediyemizin sunduğu 
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temel ürün ve hizmetler tüm harcama birimlerinin katılımıyla belirlenmiştir. Üst Politika 

Belgeleri Analizinde Onuncu Kalkınma Planı, 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Yeni 

Ekonomi Programı 2019-2021, Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023) 

ile 2014 – 2023 İzmir Bölge Planı incelenmiş, doğrudan veya dolaylı olarak alanlara ilişkin analiz 

yapılmıştır. 

Müdürlüğümüzce 2015-2019 yılı Stratejik Planı incelenmiş olup, mevcut durum analizi 

yapılmıştır. Yapılan çalışmalarla (anket, personel görüşleri ve toplantılar) kurum içi güçlü ve zayıf 

yönler belirlenmiş ve bu çalışmalar 2020-2024 yılı Stratejik Planı’nın hazırlanmasında 

yönlendirici rol oynamıştır. 

Belediyenin önümüzdeki beş yıllık dönem için seçtiği kurumsal öncelikler ve belediyecilik 

faaliyetlerini etkileyebilecek paydaş görüşleri dikkate alınarak Başkanlık makamında yapılan 

toplantılar ile 2020-2024 Stratejik Plan amaç ve hedefler ile müdürlük hedef kartları 

belirlenmiştir. Hedeflerin her biri için maliyet analizi yapılarak stratejik planın uygulanabilirliği 

ve bütçe ile uyumu gözetilmiştir. 2020-2024 Stratejik Plan da 8 adet amaç 32 adet hedef 

belirlenmiş olup aşağıda yer almaktadır. 

Menderes Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı 

Amaç 1: Katılımcılığın ve etkin iletişimin ön planda olduğu, teknolojiye ayak uyduran, 
geleceğe yönelik planlı hareket eden, personel gelişimine önem veren kurumsal bir 

yönetim anlayışını kazandırmak. 

Hedef 1: Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile halkı bilgilendirme ve yönetim sürecine 
katılma olanakları arttırılacak. 

Hedef 2: Belediyenin orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini planlamak, izlemek, 
değerlendirmek, bütçe iş ve işlemleri ve iç kontrol sistemi uygulamalarını optimize etmek. 

Hedef 3: Teknolojide ortaya çıkan yeniliklere ayak uydurularak kurumun çalışma koşulları 
iyileştirilecek.  

Hedef 4: Hizmet sunumunda kaliteyi arttırmak ve hizmet süresini kısaltmak için araçların 
fiziki durumları iyileştirilecek ve ulaşım ağları desteklenecek. 

Hedef 5: Personelin mesleki yeterliliklerini arttırmak ve değişen mevzuata uyum 
sağlamaları için eğitim verilecek. 

 

 

 

 



  

 

85 
 

Menderes Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı 

Amaç 2: Çevresel kirlilik ve hayvan popülasyonu kontrol altına alarak geleceğe yaşanabilir 
bir çevre bırakmak. 

Hedef 1: Gerekli materyaller temin edilerek geri dönüştürülebilir atığın toplanması 
sağlanacak ve çevre kirliliğindeki artışın önüne geçilecek. 

Hedef 2: Ekipman sayısı arttırılacak, çevre bilincine ilişkin çalışmalar yapılacak ve halkın 
çevreye duyarlılığı sağlanacak. 

Hedef 3: Sokak hayvanlarının beslenme, barınma ve yaşama haklarının korunması 
sağlanarak halk bilinçlendirilerek hasta, yaralı ve bakıma muhtaç olanlara müdahale 

edilecek popülasyon dengede tutulacak. 

Hedef 4: Temiz ve yaşanabilir bir çevre için temizlik faaliyetleri daha etkin hale getirilecek. 

Amaç 3: İlçenin kentsel tasarımını, tarihi kültürel zenginliklerini koruyarak planlı ve 
sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak. 

Hedef 1: Yol ve kaldırım çalışmaları yürütülerek her kesim için uygun hale getirilecek. 

Hedef 2: Afet durumundaki can ve mal kaybını azaltmak ve kentsel estetiği korumak için 
kentsel tasarım ilkeleri çerçevesinde ilçemizin planlı bir şekilde büyümesi sağlanacak. 

Hedef 3: Kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel miras çağdaş yaşamla buluşturularak gelecek 
kuşaklara aktarılmasını sağlanacak. 

Hedef 4: İlçedeki sosyal yaşama yönelik imar çalışmaları geliştirilerek kent mimarisi 
güçlendirilecek. 

Hedef 5: İlçedeki ruhsatsız yapılaşma kontrol altına alınarak ruhsatlı yapıların sayısı 
arttırılacak. 

Amaç 4: Mevcut yeşil alanların geliştirilmesi sağlanacak ve ilçemize yeni yeşil alanlar 
kazandırılacak. 

Hedef 1: Gelecek kuşaklarımız olan miniklerimizin sağlıklı bir ortamda eğlenmeleri için 
parkların düzenli olarak bakımı yapılacak. 

Hedef 2: Yeşil alanlar korunarak güvenlikleri ve sayıları arttırılacak. 

Hedef 3: İlçemize yerel tohum bankası kazandırılacak. 

Amaç 5: İlçenin tanınırlığını arttırmak, sosyal ve kültürel hayatı desteklemek adına 
etkinlikler düzenlenecek ve tesislerde sunulan hizmet kalitesi arttırılacak. 

Hedef 1: İlçemizin ve belediyemizin tanınırlığının arttırılması ve imajının güçlendirilmesi 
sağlanacak. 

Hedef 2: Tesislerde kaliteli hizmet anlayışı benimsenerek vatandaş memnuniyeti 
arttırılacak. 

Hedef 3: Genç kuşakların eğitimine ve kültürüne katkı sağlamak için kütüphanelerimizin 
kapasitesi arttırılacak. 

Hedef 4: Kreş kurularak anne ve babaların sosyal hayata katılımı desteklenecek. 

Hedef 5: İlçemizin kalkınmasını ve kültürel etkileşimini sağlamak adına etkinlikler 
arttırılacak. 
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Amaç 6: Ticari, ekonomik ve toplum düzenine ilişkin denetimler arttırılacak. 

Hedef 1: Ruhsatlı ve ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerleri denetlenerek ruhsatlı işyeri 
sayısı arttırılacak. 

Hedef 2: Kente karşı işlenen kabahat suçlarına ilişkin denetimler toplum düzenini sağlamak 
için arttırılacak. 

Hedef 3: Mevzuata aykırılıkların önlenmesi adına işyeri denetimleri arttırılacak. 

Hedef 4: Mevzuata aykırılıkların önlenmesi adına pazaryeri denetimleri arttırılacak. 

Amaç 7: Belediye gelirlerinde artış sağlanacak. 

Hedef 1: Beyana dayalı ödeme sistemindeki sorunları gidermek adına denetimler 
arttırılarak tahsilat oranlarının yükseltilmesi sağlanacak. 

Hedef 2: Taşınmazların envanteri oluşturularak atıl durumdakilerin kiraya verilmesi ile gelir 
artışı sağlanacak ve ihtiyaç dahilinde kiralama yapılacak. 

Amaç 8: Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm kesimlerin sağlık, sosyal yardım, sosyal 
yaşamının desteklenmesi sağlanacak. 

Hedef 1: Sağlık hizmetleri kapsamında ulaşılan kişi sayısı arttırılacak. 

Hedef 2: Dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik alanda ihtiyaçları giderilecek. 

Hedef 3: Kadının ekonomik ve sosyal yaşama katılımı desteklenecek ve arttırılacak. 

Hedef 4: Bireylerin sosyal yaşama katılımları açılan kurslarla arttırılacak. 

 

b. 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI 
 

Performans programı; bir mali yılda kamu kurumunun stratejik planı doğrultusunda 

yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve 

göstergelerini içeren, kurum bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak 

oluşturan program olarak tanımlanmaktadır. 

Kamu Mali Yönetim sürecini yeni bir anlayışla ele alan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 

ve Kontrol Kanunu’na göre, kamu idarelerinin, istenilen düzeyde ve kalitede sunabilmek için 

bütçeleri ile faaliyet bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık performans hedefleri 

ile göstergelerine dayandırmaları gerekmektedir.  
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11.06.2019 tarih ve 8964 sayılı yazı ile 2020 Yılı Performans Programı hazırlıklarına 

başlanıldığı duyurulmuştur. Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülen performans programı 

diğer müdürlükler ile çalışılarak hazırlanmıştır. 

Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik’te 

belirtilen hükümlere uygun olarak hazırlanan 2020 Yılı Menderes Belediyesi Performans 

Programı Belediye Meclisi’nde 11.10.2019 tarih ve 199 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaydan 

geçtikten sonra kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı prensiplerinden yola 

çıkılarak dijital ortamda (http://www.menderes.bel.tr/) müdürlüklere dağıtımı 

gerçekleştirilmiştir. 

Performans programları, Stratejik Planın yıllık uygulama dilimlerini oluşturmakta, ayrıca 

bütçenin hazırlanmasına da esas teşkil etmektedir. Bu anlamda performans hedeflerimiz 

stratejik planımızla uyumlu ve bütçeye gerekçe oluşturacak nitelikte hazırlanmıştır. Hedef 

tablolarının altında, her hedef için kullanılacak bütçe miktarı belirtilmiştir.  

c. 2018 YILI FAALİYET RAPORU 
 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 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. “ 

Kamu idareleri tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporları kurumun hesap verme 

sorumluluğunun bir gereği olarak yasa ile tanımlanmış bir yükümlülüktür. 5018 Sayılı Kamu Mali 

Yönetimi Kanunu’nun 41 ’inci ve 5393 Belediyeler Kanunu 56 ‘ıncı maddeleri gereği Kamu 

İdarelerinde Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik’te belirtilen formata göre hazırlanma sorumluluğu vardır. 

Bir yılda yapılan faaliyet sonuçları ve kullanılan kaynaklara ilişkin bilgileri içeren idari 

faaliyet raporu Belediye Başkanı tarafından, devletin üst kurumlarına, belediye meclisine ve 

kamuoyuna sunulmaktadır. 

http://www.menderes.bel.tr/


  

 

88 
 

03.01.2019 tarih ve 157 sayılı yazı ile 2018 Yılı Faaliyet Raporu hazırlıklarına başlanıldığı 

duyurulmuştur. Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülen faaliyet raporu diğer müdürlükler ile 

çalışılarak hazırlanmıştır. 

Menderes Belediyesi 2018 Yılı Faaliyet Raporu yasal mevzuata uygun hazırlanarak 

Belediye Meclisinin 12.04.2019 tarih ve 77 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaydan geçtikten 

sonra kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı prensiplerinden yola çıkılarak 

dijital ortamda (http://www.menderes.bel.tr/) müdürlüklere dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 

 
2. BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ 

 
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca uygulanan performans 

esaslı bütçeleme, kamu idarelerinin ana fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların yerine getirilmesi 

ile gerçekleştirilecek stratejik amaç ve hedefleri belirleyen ve kaynakların bu amaç ve hedefler 

doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını performans programları aracılığıyla sağlayan, 

performans ölçümü yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirip ve 

sonuçlar raporlayan bir bütçeleme sistemi olarak tanımlanabilir. Bu amaçla birimlerimiz bütçe 

hazırlamadan önce 11.06.2019 tarih ve 8963 sayı ile bütçe çağrısı yapılmış olup bütçe tabloları 

gönderilerek bütçelerinin hedefleri ile uyumlu kurgulanmasına rehberlik edilmiştir.  

Menderes Belediyesi 2020 Yılı Bütçesi Müdürlüğümüz tarafından yasal mevzuata uygun 

hazırlanmış ve Belediye Meclisinin 11.10.2019 tarih ve 200 sayılı kararı ile onaylanmıştır.  

Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması 

Gelirin 
Kodu 

Açıklama  

2019 Gelir 
Tahmini 

(TL) 

1 Vergi Gelirleri 42.870.000,00 

3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 11.354.000,00 

4 
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel 
Gelirler 

12.600.000,00 

5 Diğer Gelirler 69.359.000,00 

6 Sermaye Gelirleri 16.000.000,00 

Gelir Toplamı 152.183.000,00 

9 Red Ve İadeler (-) 183.000,00 

Net Gelir 152.000.000,00 
 

 

 

http://www.menderes.bel.tr/
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3. BİRİM ÇALIŞMA YÖNETMELİKLERİ 

 
Kurumumuzdaki Müdürlüklerin görev alanlarının oluşturulması ve kurumsallaşmanın 

sağlanması adına 04.10.2019 tarih ve 15388 sayılı yazı ile müdürlüklerden taslak görev ve 

çalışma yönetmeliklerinin ilgili kanunlar uyarınca hazırlanması istenmiştir. 

Müdürlük taslak görev ve çalışma yönetmelikleri düzenlenmiş, hukuki açıdan 

incelenmek üzere Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. 2020 yılında müdürlüklerin görev 

ve çalışma yönetmelikleri meclisten onaylatılarak yürürlüğe girmesi planlanmaktadır. 

4. TAŞINMAZ İŞLEMLERİ 
 

Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların ilgili sisteme kaydı, satış yapılan müdürlüklerce 

bildirilen taşınmazların envanterden düşülmesi veya girişlerin eklenmesi müdürlüğümüzce 

yapılmaktayken taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirme görevi 04.07.2019 tarih ve 

10390 sayılı yazı ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne devredilmiştir. 

5. DİĞER YAPILAN İŞLER 
 

• Elektronik belge yönetim sisteminde günlük olağan olarak karşılaşılan hata ve 

sorunları çözüme kavuşturularak işin aksamaması için destek verilmektedir. 

• Gümüldür Mandalinası (Gümüldür Mandarini) ibareli coğrafi işaretin tescili için 

Türk Patent ve Marka Kurumu’na 2015 yılında başvurulmuştur. Süreç devam etmektedir. 

• Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel 

Müdürlüğü'nce Mahalli İdarelerin Bilgi Derleme çalışmaları kapsamında belediyemize ait bazı 

bilgilere ihtiyaç duyulmuştur. Müdürlüğümüzce konu ile alakalı birimlerden bilgiler alınarak 

istenilen şekilde gönderilmiştir. Temmuz ayında gelen elektronik postaya istinaden görev Mali 

Hizmetler Müdürlüğü’ne devredilmiştir. 

• İçişleri Bakanlığı’na Bağlı Açık Kapı Sistemi üzerinden istek şikayet sistemine yıl 

içerisinde 8 adet talep gelmiştir. İlgili birimlerden cevaplar istenerek sistem üzerinden 

cevaplandırmalar yapılmıştır. 

• Kurumumuz tarafından hazırlanan “İmza Yetkilileri Yönergesi” ihtiyaç dahilinde 

güncellemeler yapılarak tüm birimlere duyurulması sağlanmıştır. 
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2019 Yılı Faaliyet Performans Eşleştirme Tablosu 

No Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleşme 
Durumu 

Performans Sonuç 
Değerlendirmesi 

Uygulayıcı 
Müdürlük 

1 

EBYS ( Elektronik 
Belge Yönetim 

Sistemi) altyapısı 
oluşturulacak. 

Alınan donanım 
ve yazılım sayısı 

1 1 
Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü ile koordineli 
şekilde destek verilmiştir. 

Strateji 
Geliştirme 
Müdürlüğü 

2 

Yıllık faaliyet 
raporları ve 
performans 
programları 

hazırlanacak. 

Hazırlanan 
rapor sayısı 

2 2 

Birim Faaliyet Raporları ve 
Performans Raporları 

hazırlık çalışmaları 
yürütülerek konsolide 

edilen raporlar ilgili 
mevzuatı uyarınca 

belirtilen tarihlerde 
kamuoyuna sunulmuştur. 

Strateji 
Geliştirme 
Müdürlüğü 

3 

Her yıl düzenli 
olarak belediyenin 

ihtiyaç duyduğu 
anketler yapılacak. 

Yapılan anket 
sayısı 

1 5 

Üç kez Vatandaş 
Memnuniyeti Anketi, Dış 

Paydaş Anketi ve Personel 
Memnuniyeti Anketi 

yapılmıştır. 

Strateji 
Geliştirme 
Müdürlüğü 

4 

İzmir Kalkınma 
Ajansı, Avrupa 

Birliği Hibe Fonları, 
özel kurum ve vakıf 

fonları gibi 
desteklere projeler 

üretilecek. 

Kazanılan proje 
sayısı 

1 1 

Evde Bakım Hizmetleri 
kapsamında AB Projesinin 
kazanılmasında Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü’ne 

destek verilmiştir. 

Strateji 
Geliştirme 
Müdürlüğü 

5 

Gümüldür 
Mandalinası ve 

Efemçukuru 
üzümüne ait 
coğrafi işaret 

alınacak. Mandi 
markalaştırılacak. 

Yapılan tescil 
sayısı 

1 - 

Gümüldür Mandalinası 
Coğrafi İşaret Çalışmalarına 
yıl boyunca devam edilmiş 
ilgili kurumla yazışmalar ve 
süreç devam etmektedir. 

Strateji 
Geliştirme 
Müdürlüğü 

6 
Ön Mali Kontrol 

Yönetmeliği 
hazırlanacak. 

Hayata geçirilen 
yönerge sayısı 

1 - - 
Strateji 

Geliştirme 
Müdürlüğü 

7 

Belediye 
taşınmazlarının 
taşınmaz tespit 

tutanağı ile tespiti 
yapılacak, kirada 

olan, kiraya 
verilecek olan, 

satılacak olan veya 
üzerinde işgal olan 
taşınmazlar tespit 
edilecek tek tek 
fotoğraflanmak 

suretiyle de bir veri 
sistemi 

oluşturulacak. 

Belediye 
taşınmazlarında 
sağlanan gelir 

artış oranı 

%10 - 

Taşınmazlara ilişkin iş ve 
işlemleri gerçekleştirme 

görevi 04.07.2019 tarih ve 
10390 sayılı yazı ile İşletme 
ve İştirakler Müdürlüğü’ne 

devredilmiştir. 

Strateji 
Geliştirme 
Müdürlüğü 
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Müdürlüğümüzün Görevleri;  

 Cadde, sokak, meydan, bulvar, bina ve bağımsız birimleri Ulusal Adres Veri Tabanı 

sistemine işlemek ve verilerin güncelliğini sağlamak, 

 Araziden cadde, sokak, bina, kapı, bağımsız bölüm bilgilerini toplayarak adres bilgi 

sistemini kurmak, 

 İlçede ikamet edecek olan vatandaşın kayıtlarının yapılabilmesi için İlçe Nüfus 

Müdürlüğü ile ortak çalışma yapmak, 

 Belediyemizce yapı, yıkım, tadilat ve iskan ruhsatı verilecek olan arsaların ve binaların 

Ulusal Adres Veri Tabanı sistemine işlenmesi ve güncellenmesini yapmak, 

 Mahalle, cadde, sokakların isim veya sınır değişikliği ile ilgili işlemleri yürütmek, 

 Yeni açılacak cadde, sokak, meydan ve bulvarları isimlendirmek ve sisteme işlemek, 

 Gerçek ve Tüzel kişilerin talebi üzerine, Resmi Kurum ve Kuruluşlara verilmek üzere 

adres teyidine ilişkin yazı düzenlemek, 

 İlçenin kent haritasının hazırlanması ve güncellenmesi için gerekli kayıtların teminini 

sağlamak, 

 Talep halinde arazide adres tespiti yapmak, 

 Kat irtifaklarının online Tapu ve Kadastro servisine girişini yapmak, 

 Müdürlüğe gelen kendi alanı ile ilgili yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde yanıtlamak, 

 Müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli çalışmak, 

 Vatandaşımızın elektrik–su bağlantısı taleplerinde istenilen belgeleri inceleyerek 

sonuçlandırmak, 

 Üzerinde yapı bulunmayan tarlalara ait aydınlatma amaçlı elektrik yazısı düzenlemek, 

 3194 Sayılı Kanun’un geçici 11. maddesi kapsamında 12.10.2004 tarihinden önce 

yapılmış olan yapılara elektrik ve su bağlatmak isteyen vatandaşa ihtiyaç duydukları ilgili 

yazıları hazırlamak, 

 Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özeni 

göstererek yerine getirmek, verilmiş olan görevlere ilişkin Resmi Gazetede yayımlanan 

Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Kararnamelerdeki değişiklikleri takip ederek uygulamak. 

 Yapı ruhsatı almak isteyen mal sahibinin parseli için hazırlattığı proje dosyasını 3194 

sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği’nin 57. maddesine istinaden evraklarının 

kontrol edilerek dosyanın kabul edilmesi ve ön onay işlemleri, 

 Yapı ruhsatı almak isteyen mal sahibinin parseli için hazırlattığı proje dosyasını 3194 

sayılı İmar Kanun ve Uygulama Yönetmeliği’nin 58. ve 59. maddesine istinaden teknik 

uygulama sorumlularının evraklarının kontrolü, 

 Online sisteminde hazırlanacak ruhsat için adres tespitinin yaptırılması, 

 Ruhsat yenilemesi ve tadilat ruhsatı için müracaat olduğunda inşaatın vizeleri kontrol 

edilerek eğer gerekiyorsa inşaat mahallinde kontrol için yerine gidilmesi, 

 Harita TUS evraklarının mimari proje ile uyumlu olup olmadığının kontrol edilmesi, 

 Mimarisi incelenen proje dosyasının statik hesapları ve çizimlerinin mimari proje esas 

alınarak incelenmesi, 

 Zemin Etüd projelerinin incelemesini yaparak onay vermek, 

 Başlama, toprak, temel, su basman vizesi yapmak, 
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 3194 sayılı imar kanun ve yönetmeliklerine göre incelenen proje dosyasının Müdürlük 

makamına onaya gönderilmesi, 

 2464 sayılı belediye gelirleri kanununun 86. 87. 88. 89. 90. ve 91. maddesine göre yol 

tretuvar bedelinin hesaplanması ve tahakkuku, 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın (Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin 

Hesabında Kullanılacak Yapı yaklaşık Birim Maliyetlerine Göre) yapı inşaat maliyeti 

hesaplanması, 

 3194 sayılı İmar Kanunu'nun otoparkla ilgili maddelerine göre otopark kontrolü 

yapılması, 

 Harita Servisi ile koordineli, tüm yapıların su basman kontrolünün yapılması, 

 İncelenen mimari projenin daire merdiven işyeri alanlarının m2 bazında hesaplanarak 

listelenmesi, 

 Sığınak onaylanıp geldikten sonra hesaplanan m2’lerin online sistemindeki ruhsat 

programına aktarılması, 

 Hesaplanan para makbuzlarının mal sahibine verilmesi ve katılım bedellerinin tahakkuk 

ettirilmesinin sağlanması, 

 Katılım bedelleri tahakkuk ettirildikten sonra online sistemine aktarılan inşaat ruhsatının 

çıktısı alınıp proje müellifleri ve teknik uygulama sorumlularının (TUS) imzalarının takip 

edilmesi, 

 Ruhsattaki imza işlemleri tamamlandıktan sonra proje dosyasındaki mimari ve statik 

proje ve ekleri ayrıca inşaat ruhsatının kaşelenerek Müdürlük makamına onaya 

sunulması, onaydan gelen inşaat ruhsatının online sisteminde onay alınarak mal 

sahibine onaylı nüshalarının birer örneğinin verilmesi, 

 Mahkeme ve diğer kurumlardan gelen yazışmalara cevap hazırlanması gerekli yerlere 

bilgi verilmesi, 

 Korunması gerekli olan yerlerdeki inşaat ruhsatı için müracaat eden dosyaların mimari 

ek ve mimari projesinin 3194 sayılı imar kanun ve yönetmelikleri hükümleri 

doğrultusunda incelenerek bir üst yazı ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna 

onaya sunulması, 

 Aylık olarak doldurulan ruhsatların her ay sonunda birer nüshalarının Sosyal Güvelik 

Kurumu, Devlet İstatistik Kurumu ve Maliye Bakanlığına gönderilmesinin sağlanması ve 

takibi, 

 Asansör dosyalarının kontrol işlemleri ve yazışmalarının düzenli olarak tutulması, 

 Vatandaştan gelen her inşatla ilgili hesap, inşaat yapımı gibi sorulan sorulara sözlü veya 

yazılı cevap verilmesi, 

 Projenin ve kullanılan malzemelerin ilgili yönetmeliklere uygunluğunu ve seçilen kesit ve 

donatıların TS 498, TS 500 ve Deprem Yönetmeliği'nde belirtilen minimum koşulları 

sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek. Projeleri, tespit edilen hatalı ve eksik kısımların 

düzeltilmesi amacı ile proje müelliflerine iletmek ve düzeltmelerin yapılmasını sağlamak, 

 Yapı tadilatı, yenilemesi, isim değişikliği ve benzeri ruhsat başvuru dosyalarını 

inceleyerek ruhsatın hazırlanması, 

 İnşaat ruhsatı alarak ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan binalara yapı kullanma 

izin belgesi düzenlenebilmesi için proje uygunluk kontrolünü yapmak, sonuçlandırmak, 
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 İnşaatı biten bağımsız birimlere ortak kullanım alanlarının bitmesi şartıyla da kısmi 

kullanma izinleri düzenlemek, 

 Vergi Dairesi ve sigortalar nezdinde gerekli yazışmaları yazmak, 

 Gerekli vergi, resim ve harçlar ile ücretlerin tahsil olunması işlemlerini yapmak, 

 Riskli ve tehlikeli yapılara ilişkin yıkım ruhsatı düzenlemek, 

 Belediyemizce düzenlenmiş olan yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin süresi 

içerisinde ilgili kurumlara göndermek, takibini yapmak, 

 Proje Müelliflerinin Sicillerinin tutularak gerekli yasal işlemlerini tamamlanması, 

 Müdürlüğe gelen kendi alanı ile ilgili yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde yanıtlamak, 

 Yeni Yapı ve Tadilat başvurularında yasal sürede istenilen dosyalarda düzeltme 

yapılmayan dosyaların, maliklere iadesinin sağlanması, 

 Proje İncelemelerinin Tamamlanmasına müteakip, gerekli tüm kontrol belgeleri 

onanarak Yapı Ruhsatı girişlerinin yapılabilmesi için ilgili görevliye teslim etmek,  

 Müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli çalışmak, 

 Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özeni 

göstererek yerine getirmek, verilmiş olan görevlere ilişkin Resmi Gazetede yayımlanan 

Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Kararnamelerdeki değişiklikleri takip ederek uygulamak. 

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gelen resmi yazılar ve dilekçelerde yapılan talepler 

yerinde incelenerek gerekli işlemlerin yürütülebilmesi, yapımı devam eden tüm yapıların 

ruhsat denetimlerinin zabıta müdürlüğü ile koordineli olarak yapılması, yapıların ruhsat 

durumlarının sorgulanması veya ruhsat ve eklerine aykırılığa konulu olabilecek yapıların 

zeminde ön tespitlerinin yapılması, yasal işlemlerin yürütülebilmesi için, başkanlık 

makamından onaya sunulması ve yasal işlemlerin yapılması,   

 Belediyemiz sınırları içerisindeki ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların Zabıta 

Müdürlüğü ile koordineli denetlenmesi, 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. Maddesince 

mühürlenerek durdurulması, Yapı Tatil Zaptının ayrıntılı olarak tanzim edilmesi, ilgilisine 

tebliğ edilmesi ya da yapıya asılması zaptın bir örneğini mahalle muhtarına bırakılması, 

Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki alanlarda Zabıta Müdürlünce teknik olarak 

destek istenilmesi durumunda 775 Sayılı Yasa kapsamında tespit ve tutanakların 

tanzimine katkı sağlamak, 

 Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapının tespiti sonucunda; 3194 Sayılı İmar 

Kanunun 32. maddesine göre tespiti yapılmış olan yapıların, aynı kanunun 42.maddesi 

maddesi gereği cezalarının hesaplanarak dosyanın Belediye Encümenine sevk edilmesi, 

alınmış olan Belediye Encümen Kararı gereği, TCK 184. maddesi gereği Cumhuriyet 

Başsavcılığı'na İmar Kirliliği kapsamında suç duyurusunda bulunulması, kararın ilgilisine 

tebliğ edilmesi, verilmiş olan yasal sürenin dolmasına müteakip, son durum tespitinin 

yapılarak, Belediye Encümenince yıkım kararının alınması ve ilgilisine tebliğ edilmesi, 

verilmiş olan süre sonunda yapının yıkılıp-yıkılmadığının tutanakla tespitinden sonra, 

yıkımı yapılmamış ve yargı kararı ile yürütme durdurma kararı alınmamış olan yapıların, 

yıkım işlemlerinin tamamlanabilmesi için belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’ne havale 

edilmesi, 

 Tespit edilen metruk binalar veya müracaat edilmesi durumunda tehlike arz eden 

yapılara maili inhidam raporu tutularak Belediye Encümenine sevk etmek, alınan 
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Encümen Kararının ilgilisine tebliğ etmek, yasal süre sonunda yıkılmamış olan yapıların 

yıkımının sağlanabilmesi için Fen İşleri Müdürlüğü’ne sevk etmek, 

 6306 Sayılı Yasa kapsamındaki riskli yapılar hakkında Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nce 

yapılan tespitlerin belediyemize bildirilmesine müteakip, ilgililere gerekli tebligatların 

yapılması, süre sonunda yıkımı gerçekleşmemiş yapıların yıkımının sağlanabilmesi için 

Fen İşleri Müdürlüğü’ne sevk etmek, 

 İmar Barışından yararlanmış olan yapılar hakkında kayıtların güncellenmesi, iptal 

edilenler hakkında yasal takiplerin yapılarak kazanılmış olan haklarının iptali ve yıkımına 

kadar yerlerinde tespit ve diğer her türlü yasal işlemlerinin tamamlanması, 

 Mahkeme kararlarının yasal süresi içerisinde uygulaması, 

 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne işyeri açma ve çalışma ruhsatları için İmar Planı 

kapsamında görüş vermek, 

 Belediyemize ait müstakil veya hisseli taşınmazların satış işlemlerinde verilerin genel 

mülkiyet kayıtlarının güncel olarak tutulması, diğer müdürlükler ile koordine sağlanarak 

satışların sonuçlandırması, kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması için diğer servis ve 

müdürlüklerle koordinenin sağlanması ve tapuya işlenmesi, 

 Diğer servisler ile koordineli, tüm yapıların su basman ve seviye kontrolünün yapılması, 

 Müdürlüğe gelen kendi alanı ile ilgili yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde yanıtlamak, 

 Müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli çalışmak, 

 Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özeni 

göstererek yerine getirmek, verilmiş olan görevlere ilişkin Resmi Gazetede yayımlanan 

Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Kararnamelerdeki değişiklikleri takip ederek uygulamak.  

 1/100.000, 1/25.000, 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli planlar arasında gerekli uyumun 

sağlanması, 

 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Turizm Bölgesi ve diğer alanlarda planlarını ve plan 

revizyonlarını yaptırmak, 

 1/1000 Uygulama İmar Planı ve plan revizyonlarını yapmak veya yaptırmak, 

 İmar planı bulunan tüm planların yasal durumunun irdelenmesi, yasal olmadığı 

kararlaştırılan alanlarda uygulamaların durdurulması ve planlama eksikliklerinin 

giderilmesi, 

 Tüm planların, onay süreçlerinin tamamlanmasına müteakip, tüm arşivlerinin elektronik 

ortamda ve dosya olarak arşivlenmesi ve tüm değişikliklerin paftalara aktarımının 

sağlanması, 

 Sit alanlarının alınmış olan kararlar doğrultusunda verilerini en geç 15 gün içerisinde 

belediyemiz ortak veri tabanına aktarmak ve arşivlerini oluşturmak, 

 Plan yapımı ve revizyonu öncesi ihtiyaç duyulan kurum görüşlerini almak, 

 Yeni imara açılacak sahalarda İmar planlarına altlık teşkil edecek, imar planına esas - 

Jeolojik- Jeoteknik- Jeofizik Zemin Etüd raporlarını hazırlatmak ve kontrolünü yapmak, 

 Yürürlükte olan planlar ile ilgili gelen dilekçe ve yazılara cevap vermek, 

 İmar planları ile ilgili açılan davalara ilişkin gerekli değerlendirmeleri yaparak cevap 

hazırlamak ve resmi yazışmaları yürütmek, 

 İmar planı ve plan değişikliği tekliflerini değerlendirmek, uygun görülenleri Belediye 

Meclisi'ne sunmak, 
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 Mahkeme Kararlarının yasal süresi içerisinde uygulaması, 

 İmar komisyonuna Belediye Meclisi'nde gündeme alınan dosya hakkında bilgi aktarmak 

ve imar komisyon raporlarını düzenlemek, 

 Belediye Meclisince onaylanan plan değişikliği dosyalarını Büyükşehir Belediyesi'ne 

iletmek ve onay sürecini takip etmek, 

 Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan plan değişikliği dosyalarının askı ve dağıtım 

sürecini gerçekleştirmek, 

 Onay süreci tamamlanmış olan planları ve plan değişikliklerin, iptal kararı alınmış 

planların güncellemelerinin en geç 15 gün içerisinde belediyemiz ortak veri tabanına 

aktarılması,  

 Müdürlüğe gelen kendi alanı ile ilgili yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde yanıtlamak, 

 Estetik Komisyonu ve Teknik Komisyonlara havale edilmiş olan konuların karara 

varılması ve sekretaryasını tutmak ve kararların arşivlenmesi ve uygulanmasının takibini 

sağlamak, 

 İdarenin alacağı kararlar doğrultusunda imar planı değişikliklerini yapmak, 

 İmar Durumu Belgelerini Harita Servisi ile koordineli yürütmek, 

 Müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli çalışmak, 

 5 Yıllık İmar Programının hazırlanması ve yürütülen faaliyetlerin denetlenmesi ve 

uyumsuz olan bölümlerde gerekli eksikliklerin giderilmesinin sağlanması, 

 Müdürlüğün çalışma yönetmeliği kapsamındaki, faaliyetlerinin haftalık, aylık ve yıllık 

olarak verilerinin toplanması, faaliyet ve performans raporu ve stratejik planların 

oluşturulabilmesi için diğer müdürlükler ile koordinenin sağlanması, 

 CİMER, Whatsapp, vb. yollarla gelen istek, talep ve şikayetleri değerlendirmek ve 

cevaplamak, 

 Planlama İşleri ilgili Hizmet Alımı İşlerine ilişkin dosya ve dijital verilerin düzenli olarak 

tutulması, 

 Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özeni 

göstererek yerine getirmek, verilmiş olan görevlere ilişkin Resmi Gazetede yayımlanan 

Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Kararnamelerdeki değişiklikleri takip ederek uygulamak. 

 İlçemiz sınırları içerisindeki tüm alanların, halihazır haritalarının ilgili diğer kurumlar ve 

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordine kurularak temininin sağlanması, eksik olan 

bölgelerde 5 Yıllık İmar Programına uygun olarak, İmar planı bulunmayan alanlarda 

yapılacak planlara altlık teşkil edecek hâlihazır haritalar oluşturmak, plan revizyonu veya 

değişikliği yapılacak alanlarda ise hâlihazır haritaları yapmak ve yaptırmak, 

 İmar Planı Bulunan Bölgelerde, 5 Yıllık İmar Programına uygun olarak 3194 Sayılı İmar 

Kanununa uygun olarak çalışmaların tamamlanması, 

 İmar Uygulamaları ile kamusal terklerin çözümlenemediği alanlardaki kamulaştırma 

işlemlerinde koordineli olarak çalışmalara katılmak, 

  İmar, Islah, koruma amaçlı imar planları hakkında bilgi ve imar durumu almak isteyen 

özel ve resmi kurum ve kuruluşlara, özel kişilere istenilen belgeleri hazırlamak cevap 

vermek, 

 Plansız alanlarda yapılacak yapılar için kurum görüşlerini almak, 
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 Sit Alanı Kapsamındaki yerlerdeki imar durumu, parselasyon dosyalarının, plan 

koşullarına uygun olarak hazırlanacak olan mimari projenin Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kuruluna onaya sunulması ve alınan kararların uygulanması,  

 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca uygulama yapmanın yanı sıra, arazi ve 

büro kontrolleri yapmak, yasal askı, itirazların değerlendirilmesi, karara bağlanılması, 

gerektiğinde değişiklik ve tekrar onay süreçleri tamamlanarak tescile sunulmasının 

sağlanması,  

 Tesciline müteakip maliklere tapu teslimlerinin yapılması, en geç 15 gün içerisinde 

Belediyemiz veri tabanına tescilin aktarılması, müdürlükte tüm uygulama dosyasının 

elektronik ve dosya ortamında düzenli olarak tutulması. 

 Yol profil dosyasının hazırlanılması/hazırlatılması, kontrolü ve onayının sağlanması, 

 Ruhsatlı yapıların su basman seviyesinde, Ruhsat servisi ile koordineli olarak TUS 

dosyalarının yerinde kontrolü ve onaylanması, 

 İnşaat ruhsatı almak isteyen mal sahibinin parseli için hazırlattığı proje dosyasını 3194 

sayılı imar kanun ve uygulama yönetmeliğinin 58. ve 59. maddesine istinaden teknik 

uygulama sorumlularının (TUS) evraklarının kontrolü yapmak, 0.00 kotunu belirlenerek 

onayının yapılması, 

 İhtiyaç durumunda kaçak yapıların zemin tespitlerinin yapılması, 

 Parsel maliklerinin istemleri üzerine 18. madde uygulaması ve 16. madde uygulaması 

(ifraz, tevhit, yola terk vb.) işlemleri gerçekleştirmek, en geç 15 gün içerisinde 

Belediyemiz veri tabanına tescilin aktarılması, müdürlükte tüm uygulama dosyasının 

elektronik ve dosya ortamında düzenli olarak tutulması, 

 Belediye Encümenine sevk edilecek dosyaların sevkini sağlamak, 

 Estetik Komisyonu ve Teknik Komisyonlara havale edilmiş olan konuların karara 

varılması, İmar Durumu Belgelerini Planlama Servisi ile koordineli yürütmek ve 

sonuçlandırmak, 

 İdarece alınacak kararlar doğrultusunda, halihazır harita,  3194 Sayılı İmar Kanunu 

Uygulamalarının yapılması,  

 Mahkeme Kararlarının yasal süresi içerisinde uygulaması, 

 Düzenleme Sahalarının tespit edilmesi, 

 Hizmet Alımı yöntemiyle yaptırılan işlerin ihale ve ödeme dosyalarının düzenli olarak 

tutulması, 

 İmar planı olan alanlarda arazi ve arsa düzenlemesi yapmak, 

 Müdürlüğe gelen kendi alanı ile ilgili yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde yanıtlamak, 

 Müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli çalışmak, 

 Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özeni 

göstererek yerine getirmek, verilmiş olan görevlere ilişkin Resmi Gazetede yayımlanan 

Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Kararnamelerdeki değişiklikleri takip ederek uygulamak.   

 Servis ile ilgili resmi ve dilekçe yazıların cevaplarını vermek, 

 Gerekli vergi, resim ve harçlar ile ücretlerin tahsil olunması işlemlerini yapmak, 

 Yapı Denetimi hakkında kanun ve yapı denetimi uygulama yönetmeliği ilgili hükümlerine 

göre devam eden inşaatların denetimini yaparak Yapı Denetim Firmasınca hazırlanan 

YİBF belgesi ve gerekli belgeleri kontrol etmek, 
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 İnşası devam eden yapıların projeye uygunluklarının yerinde denetimini yapmak ve 

varsa tespit edilen aykırılıkları ilgili birime iletmek, 

 Yapıların seviyelerinin kontrolünün yapılması, sistemde onanması, 

 Mahkeme Kararlarının yasal süresi içerisinde uygulaması. 

 Yapı Denetim Ücretlerinin tahakkuk ve ödemelerine ilişkin hak edişlerin zamanında 

gerekli ödeme evraklarının tanzimi ve arşivlenmesi, 

 Hak ediş dosyalarının arşiv dosyalarına düzenli olarak yerleştirilmesi. 

 Müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli çalışmak, 

 Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özeni 

göstererek yerine getirmek, verilmiş olan görevlere ilişkin Resmi Gazetede yayımlanan 

Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Kararnamelerdeki değişiklikleri takip ederek uygulamak.   

 İmar adasında etüd çalışmalarının yapılarak, otopark yönetmeliği kapsamındaki 

Tespitlerin ne şekilde uygulamasının yapılmasının gerektiği, 

 İmar adasındaki mevcut yapıların tespiti yapılarak, boşta kalan ya da yıkılıp yeniden 

yapılaşmaya konulu olabilecek parsellerde imar durumlarının ne şekilde verilmesinin 

gerektiği, İmar Adasını etkileyebilecek İfraz ve tevhitlerdeki uygulamalar, 

 İmar adalarının kitle etütleri, Birden fazla yapılaşma olan parsellerde kitlelerin yerleşim 

düzeni, 

 Kot alma noktalarının tespiti, Kademe uygulamaları, Bahçe tesfiyeleri vb. ihtilaflı 

uygulamalar, 

 İmar uygulamalarında, terettüd oluşması durumunda düzenleme sınırının 

oluşturulması. 

 Menderes Belediyesi’nin yetki ve görev sınırları içerisinde 2863 sayılı Kanun kapsamı 

dışında kalan yerlerde her türlü düzenlemelerde ve bu yönetmeliğin uygulanmasında 

gördüğü her türlü eksiklik ve aksaklıkların giderilmesinde veya geliştirilmesi yönünde 

çalışmalar yapmak ve bu konuda ilke kararlarını almak, 

 İmar Mevzuatı gereği yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplaması ile ilgili 

sorumluluğu altında bulunan alanlarla ilgili olarak gerekli ilke kararları almak, 

 İmar Mevzuatı gereği yapıların ve onaylı mimari projelerinin özgün fikir ifade edip 

etmediğine, umumi binaların fonksiyonu ve özelliği gereği farklılık arz edip etmediğine 

karar vermek, 

 Görev alanında, ilgili birimlerden komisyona havale edilen, yeni yapılacak yapılar ile 

mevcutların tadilatlarında cephe, çatı, renk, malzeme ve çevre düzeni açısından 

inceleme yapmak ve görüş bildirmek, ilke kararları doğrultusunda yapılacak her türlü 

ölçek ve türde mimarlık, mühendislik, peyzaj, kentsel tasarım projeleri ve yaptırılacak 

proje ve planlar konusunda esaslar belirlemek, 

 Şehirciliğin gelişimine veya estetiğine yönelik kent mobilyalarının tip, şekil ve 

niteliklerinin belirlenmesi, düzenlenmesi için çalışmalar yapmak, 

 Kent estetiğini bozan özel mülkiyetine haiz parseller üzerinde görüntü kirliliğini önlemek 

amacıyla uygulama yapmak/yaptırmak, 

 İlgili idare tarafından komisyon tarafından değerlendirilmesi gerekli görülen konularda 

görüş bildirmek. 

 İmar Mevzuatında belirtilen konularla ilgili karar almak. 
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1. PLANLAMA BİRİMİ 
 

a) Planlama Çalışmaları 
 

Planlama çalışmaları kapsamında Müdürlüğümüz tarafından Belediye Meclisine imar 

planı değişikliği dosyalarının hazırlanması ve sunulması, plan değişikliği dosyaları ile ilgili gerekli 

kurum görüşlerinin alınması, ilgili konulara ilişkin yazışmaların yapılması, alınan kararların İzmir 

Büyükşehir Belediyesi ve ilgili Bakanlıklara iletilmesi, Büyükşehir Belediyesi ya da ilgili Bakanlık 

tarafından onaylanan imar planı değişikliklerinin yasal mevzuata uygun şekilde ilanının yapılması 

ve ilan süreci sonucunda gerekli işlemlerin takip edilmesi işleri yürütülmektedir. Belediyemiz 

Meclisi ile ilgili işlemlerinin takibinin yanısıra, İlçemiz bütününde imar planı bulunmayan ya da 

imar planının revize edilmesi gereken bölgeler için planlama çalışmaları takip edilmekte olup, 

söz konusu alanlar için mevzuat gereği alınması gereken tüm kurum ve kuruluş görüşleri 

alınmakta, halihazır haritaların temini yapılmakta, gereken alanlarda jeolojik-jeoteknik etüt 

raporlarının üretimi sağlanmakta ve plan yapım süreci yönetilmektedir.  

Tüm bu çalışmalara ilave olarak, imar planı ve planlama süreçlerine ilişkin vatandaş ve 

kamu kurum/kuruluşlardan gelen talepler değerlendirilmekte ve bu hususta çeşitli yazışmalar 

ile birlikte imar planlarına ilişkin hukuk süreci devam eden davaların savunmaya esas yazışmaları 

yürütülmektedir.  

b) Belediye Meclisi Kararları ile İlgili Yapılan Çalışmalar 
 

Belediyemiz Meclisi tarafından 2019 yılı içerisinde imar ile ilgili alınan kararlar ve bu 

kararların süreçleri ile ilgili bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir. Müdürlüğümüz 

tarafından yürütülen toplam 18 konu Belediyemiz Meclisi’nin gündemine sunulmuş olup, bu 

konuların 15 adedi Belediyemiz Meclisi tarafından karara bağlanmıştır. Bu kararların 13 tanesi 

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde değerlendirilmek ve onaylanmak üzere gönderilmiştir. 

2019 yılında Belediyemiz Meclisi’nce alınan kararların %76,82’si İzmir Büyükşehir Belediyesi 

tarafından karara bağlanmıştır.  

2019 Yılı Meclis Kararları 

Karar Adet % 

Uygun 13 72,22 

Red 0 0,00 

Gündemde Kalan 3 16,66 

Görüş 2 11,11 

Toplam 18 100 
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Belediyemiz Tarafından Alınan Meclis Kararlarının Onama Durumu 

No Konu 

Menderes Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Meclis 
Karar 
Tarihi 

Meclis 
Karar 

No 

Belediyemiz 
Onayı 

Meclis Karar 
Tarihi 

Meclis 
Karar 

No 

Büyükşehir 
Onayı 

1 

Menderes İlçesi, Özdere Mahallesi, 1094 ada, 5 
parsel numaralı taşınmazın deniz tarafından kıyı 
erozyonunun önlenmesi amacıyla yapılması 
planlanan kıyı koruma yapısına (batık dalgakıran ve 
kum dolgu) ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar 
planı teklifi. 

9.01.2019 25 Uygun Konu ile İlgili Belediyemiz Görüşü 

2 
Belediyemiz, Kasımpaşa Mahallesi, 887 ada, 7 nolu 
parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı değişikliği teklifi. 

9.01.2019 24 Uygun 15.03.2019 260 Red 

3 

Belediyemiz, Gümüldür Mahallesi, Sahil 
Caddesi'nin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 
19.maddesi 1.fıkrası (f) bendi kapsamında konut 
alanında bulunan parsellerin zemin katlarında ilgili 
yönetmelikte tanımlanan ticaret kullanımlarının 
yer alabilmesi amacıyla yol boyu ticaret alanı olarak 
belirlenmesine yönelik teklif. 

9.01.2019 23 Uygun 15.03.2019 262 
Kısmen  
Uygun 

4 

Belediyemiz, Gümüldür Mahallesi, L17.c.20.c, 
L18.d.16.a-16.c-16.d, L18.d.17.d nazım imar planı 
paftaları ve Özdere Mahallesi L18.d.17.d, 
L18.d.16.c, L18.d.21.b, L18.d.22.a-22.b-22.c-22.d, 
L18.d.23.c-23.d nazım imar planı paftaları sınırları 
dahilindeki alanlarda hazırlanan 1/1000 ölçekli 
İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi. 

8.02.2019 46 Uygun 15.05.2019 391 İade 

5 
Belediyemiz, Oğlananası Mahallesinde trafo 
yerlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi. 

8.02.2019 44 Uygun 13.05.2019 359 Red 

6 

Belediyemiz, Gölcükler Mahallesi, 16.M-III.C 
uygulama imar planı paftası, 200 nolu parselde 
hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliği teklifi. 

8.03.2019 68 Uygun 10.06.2019 471 Red 

7 

Belediyemiz, Oğlananası Cumhuriyet Mahallesi, 
358 ada 1-2-3 parselleri kapsayan alanda 
hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliği teklifi. 

8.03.2019 69 Uygun 14.06.2019 516 Red 

8 

Belediyemiz, Görece Cumhuriyet Mahallesinde 
Regülatör alanı belirlenmesi amacıyla hazırlanan 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 
teklifi. 

8.03.2019 65 Uygun 14.06.2019 515 Red 

9 
Belediyemiz, Kasımpaşa Mahallesi, 14 ada ve yakın 
çevresinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planı değişikliği teklifi. 

8.03.2019 64 Uygun 10.06.2019 472 Red 

10 
Belediyemiz, Kemalpaşa Mahallesi, 2112 ada, 1 ve 
2 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı değişikliği teklifi. 

1.07.2019 137 Uygun 13.12.2019 1162 
Kısmen  
Uygun 

11 

Belediyemiz, Gümüldür Atatürk, Fevzi Çakmak ve 
İnönü Mahalleleri, L17.c.20.c, L18.d16.a-16.d, 
L18.d.17.d nazım imar planı pafta sınırları 
dahilindeki alana ait 1/1000 ölçekli İlave ve 
Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi. 

7.08.2019 156 Uygun 9.12.2019 1103 Red 

12 

İzmir Özdere (Kesre) Turizm Merkezi kapsamında 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı III. Bölge 
Müdürlüğünün yatırım programında bulunan İzmir 
Özdere Yat Limanına İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
teklifine yönelik Belediyemiz görüşü. 

6.09.2019 171 Uygun Konu ile İlgili Belediyemiz Görüşü 

13 

İlçemiz, Bulgurca Mahallesi, L18.09.d.1.c uygulama 
imar planı paftası, 219 ada 14 ve 19 nolu 
parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planı değişikliği teklifi.  

8.11.2019 213 Uygun    
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Belediyemiz Tarafından Alınan Meclis Kararlarının Onama Durumu 

No Konu 

Menderes Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Meclis 
Karar 
Tarihi 

Meclis 
Karar 

No 

Belediyemiz 
Onayı 

Meclis 
Karar Tarihi 

Meclis 
Karar No 

Büyükşehir 
Onayı 

14 

Belediyemiz Özdere Cumhuriyet Mahallesi, 
L18.d.23.c ve L18.d.23.d nazım imar planı paftaları 
dahilindeki alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave 
ve Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi. 

8.11.2019 214 Uygun    

15 
Belediyemiz, Oğlananası Mahallesi Depolama Alanı 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu 
değişikliği teklifi. 

5.12.2019 229 Uygun    

16 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Harita ve CBS Daire 
Başkanlığı bünyesinde devam etmekte olan il, ilçe 
ve mahalle sınırlarının kesinleştirilmesine yönelik 
çalışma kapsamında İlçemize ait ilçe ve mahalle 
sınırlarının belirlenmesine ve 
koordinatlandırılmasına ilişkin teklif. 

Menderes Belediye Meclisi 
Gündeminde 

   

17 
Belediyemiz, Oğlananası Mahallesi, 2502 ve 2516 
nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı değişikliği teklifi. 

Menderes Belediye Meclisi 
Gündeminde 

   

18 

Belediyemiz, Gümüldür İnönü Mahallesi ile Özdere 
Orta ve Çukuraltı Mahalleleri, L18.d.16.c, 
L18.d.17.d, L18.d.21.b, L18.d.22.a, L18.d.22.a, 
L18.d.22.b, L18.d.22.c ve L18.d.22.d nazım imar 
planı paftaları dahilindeki alanda hazırlanan 
1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar 
Planı teklifi. 

Menderes Belediye Meclisi 
Gündeminde 

   

 

c) İmar Planı Çalışmaları 
 

İlçemiz bütününde çeşitli imar planı çalışmaları yürütülmektedir. Bunların bir kısmı İzmir 

Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmış olan 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü 

Çevre Düzeni Planı, bir kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış olan İzmir-

Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, bir kısmı ise Turizm Merkezi 

sınırları içerisinde kalması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordineli yapılan çalışmalar 

doğrultusunda yürütülmektedir.  

1. 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Doğrultusunda Yürütülen 

İmar Planı Çalışmaları 

1/5000 ölçekli Özdere-Gümüldür Nazım İmar Planı ve Revizyonu kapsamında İlçemiz 

bütününde, Gümüldür Atatürk, Gümüldür Fevzi Çakmak, Gümüldür İnönü, Özdere Cumhuriyet, 

Özdere Çukuraltı ve Özdere Orta Mahallelerine ilişkin uygulama imar planı çalışmaları 

yürütülmektedir.     
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1.1. İzmir İli, Menderes İlçesi, Gümüldür Atatürk ve Fevzi Çakmak Mahalleleri ile 

Özdere Cumhuriyet, Çukuraltı ve Orta Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2012 tarih ve 05.1144 sayılı kararı ile 

onaylanan 1/5000 ölçekli Özdere-Gümüldür Nazım İmar Planı ve Revizyonuna uygun 1/1000 

ölçekli uygulama imara planı ve revizyonu çalışmaları tamamlanmış olup Gümüldür Atatürk ve 

Fevzi Çakmak Mahalleleri ile Özdere Cumhuriyet, Çukuraltı ve Orta Mahallelerinde bulunan 

alanlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imara planı ve revizyonu incelenmek üzere İzmir 

Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiştir. Planlama alanının çok geniş olması nedeniyle etap 

etap incelenmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, planlama alanının etaplara 

bölünerek yeniden sunulması amacıyla söz konusu dosya belediyemize iade edilmiştir. Bahse 

konu imar planları Gümüldür Atatürk, Fevzi Çakmak ve İnönü Mahalleleri, Özdere Orta ve 

Çukuraltı Mahalleri, Özdere Cumhuriyet Mahallesi olmak üzere 3 etap halinde ele alınarak 

yeniden sunulmak üzere hazırlıkları yapılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.  İzmir İli, Menderes İlçesi, Gümüldür Atatürk, Fevzi Çakmak ve İnönü Mahalleleri 

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2012 tarih ve 05.1144 sayılı kararı ile 

onaylanan 1/5000 ölçekli Özdere-Gümüldür Nazım İmar Planı ve Revizyonuna uygun olarak 

hazırlanan Gümüldür Atatürk, Fevzi Çakmak ve İnönü Mahalleleri 1/1000 ölçekli uygulama 

imara planı Belediyemiz Meclisi’nin 07.08.2019 tarih ve 156 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup 
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söz konusu uygulama imar planı incelenmek üzere İzmir Büyük şehir Belediye Meclisi’ne 

iletilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.  İzmir İli, Menderes İlçesi, Özdere Orta ve Çukuraltı Mahalleleri 1/1000 Ölçekli 

Uygulama İmar Planı 

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 

15.09.2012 tarih ve 05.1144 sayılı kararı ile 

onaylanan 1/5000 ölçekli Özdere-Gümüldür 

Nazım İmar Planı ve Revizyonuna uygun 

olarak hazırlanan Özdere Orta ve Çukuraltı 

Mahalleleri 1/1000 ölçekli uygulama imara 

planı Belediyemiz Meclisi’nin gündeminde 

olup söz konusu plana ilişkin incelemeler İmar 

ve Bayındırlık Komisyonu tarafından 

yürütülmektedir. 

1.4.  İzmir İli, Menderes İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar 

Planı 

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2012 tarih ve 05.1144 sayılı kararı ile 

onaylanan 1/5000 ölçekli Özdere-Gümüldür Nazım İmar Planı ve Revizyonuna uygun olarak 

hazırlanan Özdere Cumhuriyet Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imara planı Belediyemiz 

Meclisi’nin 08.11.2019 tarih ve 214 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup, söz konusu uygulama 

imar planı incelenmek üzere İzmir Büyük şehir Belediye Meclisi’ne iletilmiştir.  
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2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Gönderilen İmar Planları 

Belediyemiz bünyesinde yürütülen çalışmalardan iki tanesi incelenip onaylanmak üzere 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletilmiştir. Bunlar, Belediyemiz, Tekeli Mahallesi Sınırları 

İçerisinde Güneybatı-Kuzeydoğu İstikametinde Yer Alan Enerji Nakil Hattının Altındaki Park Alanı 

Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 

Değişikliği ile Selçuk Pamucak II Nolu Turizm Merkezi Yoncaköy Mevkii 1/25.000 ölçekli Çevre 

Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’dır. 

2.1. Menderes İlçesi, Tekeli Mahallesi Sınırları İçerisinde Güneybatı-Kuzeydoğu 

İstikametinde Yer Alan Enerji Nakil Hattının Altındaki Park Alanı Kullanımlarının Yeniden 

Düzenlenmesine İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 

Belediyemiz, Tekeli Mahallesi sınırları içerisinde güneybatı-kuzeydoğu istikametinde yer 

alan Enerji Nakil Hattının, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 11.04.2017 tarih ve 16975 sayılı görüşü 

doğrultusunda kaldırılması ve hat güzergahı boyunca düzenlenmiş olan Park Alanı 

kullanımlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi’nin 

11.09.2017 tarih ve 163 sayılı ve 06.10.2017 tarih ve 181 sayılı tashih kararı ile onaylanan 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, değerlendirilmesi ve karara bağlanması 

üzerine 29.01.2018 tarih ve 1536 sayılı yazımız ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 

gönderilmiştir. Söz konusu alanda yürütülen çalışmalar, Çevre Şehircilik İl  Müdürlüğü 

bünyesinde devam etmekte olup planlama alanına ilişkin muvafakatnamelerin tamamlanması 

beklenmektedir.  



 

106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Selçuk Pamucak II Nolu Turizm Merkezi Yoncaköy Mevkii 1/25.000 Ölçekli Çevre 

Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 

Planlama alanına ilişkin 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/5000 ölçekli nazım imar 

planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 12.04.2007 

tarihinde onaylanmış ancak Danıştay 6. Daire’sinin 30.12.2009 tarih ve 2009/13030 nolu kararı 

ile iptal edilmiştir. Danıştay 6. Daire’sinin kararı sonucu plansız kalan ancak büyük ölçüde 

yapılaşması tamamlanmış olan Selçuk Pamucak II Nolu Turizm Merkezi sınırları içerinde yer alan 

Menderes İlçesi, Ahmetbeyli Mahallesi, Yoncaköy Mevkiinde yaklaşık 650 hektarlık alanda, 

yaşayanların problemlerinin çözülebilmesi ve imar ile ilgili iş ve işlemlerin devam edebilmesi 

amacıyla 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli 

Uygulama İmar Planı incelenmesi ve onaylanması için 30.03.2018 tarih ve 5623 sayılı yazımız ile 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderilmiştir. Söz konusu planlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Plan 

İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından 29.03.2019 tarih ve 2019/6 sayı ile karara 

bağlanmış olup planlama alanının aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan 

1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Küçük Menderes Sulak Alan Tampon Bölge” sınırları 

dahilinde kalması nedeniyle İzmir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından değerlendirilmeye 

alınması ve sonuçlandırılması için tarafımıza iletmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Plan İnceleme 

ve Değerlendirme Kurulu’nun 29.03.2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararı doğrultusunda bahse 

konu planlar, onaylanması amacıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulmuştur.  
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3. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Koordineli Yapılan Çalışmalar Doğrultusunda Yürütülen 

İmar Planı Çalışmaları 

İlçemiz sahil kesiminin büyük bir bölümünün, Seferihisar Doğanbey Termal Turizm 

Merkezi, Özdere (Kesre) Turizm Merkezi ve Selçuk Pamucak II Nolu Turizm Merkezi sınırları 

içerisinde kalması nedeniyle, bu bölgelerde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordineli çalışmalar 

ile planlama çalışmaları yürütülmektedir. Özdere (Kesre) Turizm Merkezi 1/5000 ölçekli nazım 

imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Özdere Çukuraltı Mahallesi, Turizm Merkezine 

ait 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı teklifi ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Revizyonu ve 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile Seferihisar Doğanbey Termal Turizm Merkezi 

Gümüldür Kesimi 2181 adada hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planı değişikliği ve Gümüldür Balıkçı Barınağı Kıyı ve Dolgu Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Turizm merkezleri kapsamında Belediyemiz tarafından 

yürütülen çalışmalardır. 
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3.1.  Özdere (Kesre) Turizm Merkezi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 

Ölçekli Uygulama İmar Planı 

Koruma kullanma dengesi içerisinde turizmin planlı gelişiminin sağlanması ve kıyı 

bölgelerindeki turizm potansiyeli bulunan yapılaşmamış alanların ve 2. konut alanlarının turizme 

dönüşümünü sağlayarak, bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine ivme kazandırılması amacıyla 

planlama konusu alana ait 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25.000 ölçekli nazım imar 

planına uygun olarak hazırlanan “Özdere (Kesre) Turizm Merkezi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar 

Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı” incelenmesi ve onaylanması için 03.08.2018 tarih 

ve 14143 sayılı yazımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderilmiştir. Söz konusu imar planları, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 13.06.2019 tarih ve 

2019-10/16 sayılı kararı uyarınca uygun görülmüş olup 05.09.2019 tarihinde Kültür Bakanlığı, 

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Onaylanan planlar 

30.09.2019-30.10.2019 tarihleri arasında Belediyemiz ilan tahtasında asılmak suretiyle bir ay 

süreyle ilan edilmiştir.  Özdere (Kesre) Turizm Merkezi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan itirazlar, Bakanlığa iletilmiş olup değerlendirme 

aşaması devam etmektedir. 
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3.2. Özdere Çukuraltı Mahallesi, Turizm Merkezine ait 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni 

Planı teklifi ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı Revizyonu  

Menderes İlçesi, Özdere Çukuraltı Mahallesi, Turizm Merkezine ait 1/25000 ölçekli 

Çevre Düzeni Planı teklifi ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı Revizyonu incelenmesi ve onaylanması için 16.10.2018 tarih ve 18659 sayılı yazımız 

ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderilmiştir. Ancak 13.09.2019 tarih ve 30887 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 1532 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile mevcut Turizm Merkezleri ile 

Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgelerinde sınır daraltmaları ve iptaller yapılmış olup, 

“Özdere Çukuraltı Mahallesi, Turizm Merkezine ait 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı teklifi ile 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu” söz  

konusu sınır daraltmaları sonucu Özdere (Kesre) Turizm Merkezi sınırları dışına çıkarılmıştır.   

 

3.3. İzmir Seferihisar Doğanbey Termal Turizm Merkezi Gümüldür Kesimi, L18.D.16.C 

Nazım ve L18.D.16.C.4.D Uygulama İmar Planı Paftaları, 2181 Adada Hazırlanan 1/5000 

Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği  

İzmir Seferihisar Doğanbey Termal Turizm Merkezi Gümüldür Kesimi, L18.d.16.c nazım 

ve L18.d.16.c.4.d uygulama imar planı paftaları, 2181 adada, meri imar planı öncesi yürürlükte 

olan uygulama imar planı, ulaşım şeması ve mevcut yapılaşma dikkate alınarak hazırlanan 

1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, incelenmesi ve 

onaylanması için 18.09.2018 tarih ve 16726 sayılı yazımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 

gönderilmiştir. Söz konusu plan teklifleri, Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 

28.03.2019 tarih ve 2019/5-1 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 

7. Maddesi uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.  
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3.4. Gümüldür Balıkçı Barınağı Kıyı ve Dolgu Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 

Ölçekli Uygulama İmar Planı 

İzmir İli, Menderes İlçesi, Gümüldür-Atatürk Mahallesi L17.c.20.c.02.c uygulama imar 

planı paftasına isabet eden alanda bulunan mevcut Balıkçı Barınağının yıllar boyu bakım ve 

onarımının yapılmamış olmasından dolayı can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği 

belirlenmiştir. Bahse konu balıkçı barınağının, gelen talepler kapsamında yenilenmesi ve yakın 

çevresi ile birlikte kamu kullanım 

olanaklarının artırılması amacıyla yaklaşık 

1,60 ha’lık alanda Gümüldür Balıkçı 

Barınağı Kıyı ve Dolgu Amaçlı 1/5000 ölçekli 

Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı çalışmalarına Belediyemiz bünyesinde 

başlanmıştır. Söz konusu Kıyı ve Dolgu 

Amaçlı İmar Planı çalışmaları tamamlanmış 

olup, 27.03.2019 tarihinde onaylanmak 

üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 

iletilmiştir. 

d) Sit Alanları 
 

İlçemiz sınırları içerisinde kalan sit alanlarına ilişkin bilgi ve belgeler, gerek fiziki ortamda 

gerekse dijital ortamda arşivlenmiş olup İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan kararların 

güncel olarak arşivlenmesi sağlanmaktadır. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu tarafından İlçemiz sınırları içinde yer alan sit alanlarına ilişkin toplantılara katılım 

sağlanmıştır.  

e) İlçe ve Mahalle Sınırları 
 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışmalarında kullanmak üzere; Büyükşehir Belediyelerinde 

belediye hizmet alanı sınırlarına (il ve ilçe belediyeleri), İl Belediyelerinde mücavir alanı sınırı ile 

belediye hizmet alanı sınırlarına (il ve ilçe belediyeleri) ait verilerin, 3 derecelik UTM 

projeksiyonunda ve ITRF96 datumunda düzenlenmesini talep etmiştir. Söz konusu talep 

doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Harita ve CBS Daire Başkanlığı koordinasyonunda 
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yürütülen il, ilçe ve mahalle sınırlarının koordinatlandırılması çalışmaları kapsamında İlçemize 

ait ilçe ve mahalle sınırlarına ilişkin çalışmalar yürütülmektedir.  

2. YAPI RUHSAT, YAPI DENETİM VE KULLANIM BİRİMİ 
 
2019 yılında türlerine göre yapılan ruhsat başvuruları ve sonuçlanma adetleri aşağıdaki 

tabloda yer almaktadır.  

Yapı Ruhsatı Evrakları Talep Edilen Onaylanan 

Yeni inşaat ruhsatı 164 80 

Tadilat ruhsatı 63 47 

Yenileme ruhsatı 3 3 

İsim Değişikliği Ruhsatı 123 119 

Yeniden ruhsat 0 0 

Resmi kurum yeni yapı ruhsatı 3 3 

Güçlendirme ruhsatı 0 0 

İstinat duvarı ruhsatı 7 4 

İlave Ruhsat 0 0 
 

Başvuru evraklarının eksik olması ve mimari düzeltmelerin mevzuata uygun olmaması 

nedeniyle onaylanan ruhsat başvuruları düşük kalmaktadır.  

Birime gelen toplam 1.220 adet resmi yazıdan 1.023'üne işlem yapılmış olup 197 adet 

yazı işlem beklemektedir. Gelen yazıların büyük çoğunluğunu mahkeme yazıları, vergi dairesi 

harç tahsili yazıları, meslek odaları yazıları ve vatandaş dilekçeleri oluşturmaktadır. 

Birimimizce 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen arazi faaliyetleri de şu şekildedir; 

• 28 adet, Zemin ve Temel Etüt Raporu kontrolü yapılmıştır. 

• 187 adet, Yapı Kullanma İzin Belgesi kontrolü mahallinde yapılmıştır. 

• 18 adet, Fenni Mesullü Bina için Temelüstü (Subasman) kontrolü mahallinde yapılmıştır. 

• 70 adet, Yapı Denetimli Bina için Temelüstü (Subasman) kontrolü mahallinde yapılmıştır. 

• 141 adet, Yapı Denetimli Bina için Çeşitli Konularda (Şantiye Şefi İstifa, Normal Seviye 

Tespit, Yılsonu Seviye Tespit vb.) kontroller mahallinde yapılmıştır. 

• 218 adet, Çeşitli Konularda (Bina Tespit ve Değ., Tamirat İzni, Kaçak Yapı ve Röleve 

Krokisi vb.) kontroller mahallinde yapılmıştır. 
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Yapı denetim firmalarına yönelik yapmış olduğumuz çalışmalar da şu şekildedir;  

Konusu Gelen Miktar Onaylanan Miktar 

Hakediş 608 511 

Isı Yalıtım Vizesi 110 108 

Subasman Vizesi 84 76 

İş Yeri Teslim Tutanağı 68 74 

İş Bitirme Tutanağı 163 183 

Seviye Tespit Tutanağı 1346 1128 

Diğer Dilekçe 194 168 

Yıllık Toplam 2573 2248 

    

3. HARİTA BİRİMİ 
Harita birimi tarafından 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdaki gibidir; 

Ada Etüdü 54 

Çizili İmar Durumu 223 

Yazılı İmar Durumu 189 

Cimer 15 

Çeşitli Dilekçeler 103 

Kurum İçi Yazışma 153 

Resmi Yazı 477 

Encümen 52 

   

4. NUMARATAJ BİRİMİ 
Numarataj biriminin 2019 yılı bütününde tamamladığı işler şu şekildedir; 

Numarataj belgesi ve krokisi 3.200 

MAKS Entegrasyon İşlemleri ve Adres Güncellemeleri 8.000 

Diğer Yazışmalar 400 
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5. KAÇAK YAPI BİRİMİ 
 

Yapı Kontrol 

Yapı Kontrol 
Evrakları 

Talep Edilen 
Tanzim 
Edilen 

Açıklama 

Mahkemeler 184 43 
Aradaki fark bilgi amaçlı gönderilen yazılardan 
kaynaklanmaktadır. 

Büyükşehir 498 71 

Tanzim edilenlerde birden fazla ilgi bulunmaktadır. 
Ayrıca bilgi amaçlı gönderilen yazılar 
bulunmaktadır. Birçok talebin konusu aynı olup 
tespit çalışmaları devam etmektedir. 

Savcılık 184 104 
Büyük çoğunluğu mahkemeye bilgi amaçlı 
gönderilen yazılardır. 

Valilik 250 57 
Çoğunluğu bilgilendirme amaçlı yazılardan 
oluşmakta olup kalan taleplere ilişkin tespit 
çalışmaları devam etmektedir. 

Kaymakamlık  653 162 

Tanzim edilenlerde birden fazla ilgi bulunmaktadır. 
Ayrıca bilgi amaçlı gönderilen yazılar bulunmakta 
olup kalan taleplere ilişkin tespit çalışmaları devam 
etmektedir. 

Diğer resmi 
kurumlar 

188 34 

Tanzim edilenlerde birden fazla ilgi bulunmaktadır. 
Ayrıca bilgi amaçlı gönderilen yazılar bulunmakta 
olup kalan taleplere ilişkin tespit çalışmaları devam 
etmektedir. 

Vatandaş 1346 264 

Tanzim edilenlerde birden fazla ilgi bulunmaktadır. 
Ayrıca bilgi amaçlı gönderilen yazılar bulunmakta 
olup kalan taleplere ilişkin tespit çalışmaları devam 
etmektedir. 

Kurum içi 241 479 

Tanzim edilenlerde birden fazla ilgi bulunmaktadır. 
Ayrıca bilgi amaçlı gönderilen yazılar bulunmakta 
olup kalan taleplere ilişkin tespit çalışmaları devam 
etmektedir. 
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Kaçak Yapı Tespitlerine İlişkin Veriler 

Belge Durumu Miktar Açıklamalar 

Yapılan Tespit 
Sayısı 

Ruhsatsız/Ruhsata 
Aykırı Yapı 

389 - 

Tehlikeli Yapı 18 - 

Hazine Arazisi 
Üzerindeki İşgaller 

32 - 

Encümen 
Kararı Çıkan 

Ruhsatsız/Ruhsata 
Aykırı Yapı 

387 
2 adet yapının Yapı Kayıt Belgesi olduğundan 

dolayı Yapı Tatil Zaptları iptal edildi. 

Tehlikeli Yapı 17 
1 adet yapı maliye hazinesinde olduğundan 

dolayı direkt yıkımı sağlanacak. 

Hazine Arazisi 
Üzerindeki İşgaller 

28 

2 adet yapı sahibi tarafından yıkılmış, 1 adet 
yapı İlçe Emniyet tarafından kaldırılmış, 1 adet 

yapı olmadığı (yalan beyan) tespit edilmiş, 1 
adet yapı direkt yıkıma havale edilmiştir. Bu 

sebeple Encümen kararı alınmamıştır. 

Savcılığa Suç 
Duyurusunda 

Bulunulan 

Ruhsatsız/Ruhsata 
Aykırı Yapı 

16 Yasal işlemler devam etmektedir. 

Hazine Arazisi 
Üzerindeki İşgaller 

15 İşlemler yürütülmektedir. 

Vatandaşa 
Yapılan 
Tebligat 

Ruhsatsız/Ruhsata 
Aykırı Yapı 

382 İşlemler yürütülmektedir. 

Tehlikeli Yapı 14 
Tebligatlar tamamlanmadan yıkılan yapılar 

bulunmakta. 

Yıkıma Havale 
Edilen Yapı 

Sayısı 

Ruhsatsız/Ruhsata 
Aykırı Yapı 

13 İşlemler yürütülmektedir. 

Tehlikeli Yapı 1 İşlemler yürütülmektedir. 

Hazine Arazisi 
Üzerindeki İşgaller 

28 İşlemler yürütülmektedir. 

Mührü 
Kaldırılan Yapı 

Sayısı 

Encümen 4 - 

Tebligat 4 - 

Savcılık Bildirimi 2 İşlemler yürütülmektedir. 

 



 

115 
 

Mahallelere Göre İdari Para Cezaları 

Mahalleler Para Cezası  Mahalleler Para Cezası 

Altıntepe Mahallesi 804.512,32 TL 
Oğlananası - Bulgurca 
Mahallesi 

- 

Barbaros Mahallesi - 
Oğlananası - Cumhuriyet 
Mahallesi 

- 

Cüneytbey Mahallesi 100.589,22 TL Değirmendere Mahallesi 57.226,16 TL 

Dereköy Mahallesi - Akçaköy Mahallesi 2.625,90 TL 

Gazipaşa Mahallesi 7.774,10 TL Ataköy Mahallesi 295.463,53 TL 

Gölcükler Mahallesi 113.928,49 TL Çakaltepe Mahallesi 12.218,84 TL 

Kasımpaşa Mahallesi - Çamönü Mahallesi 14.942,68 TL 

Kemalpaşa Mahallesi 14.325,45 TL Çatalca Mahallesi - 

Mithatpaşa Mahallesi - Çile Mahallesi - 

Gümüldür - Atatürk Mahallesi 32.135,91 TL Çileme Mahallesi 334.058,01 TL 

Gümüldür - Cumhuriyet Mahallesi 183.883,66 TL Develi Mahallesi 50.473,97 TL 

Gümüldür - Fevzi Çakmak 
Mahallesi 

78.360,69 TL Efemçukuru Mahallesi - 

Gümüldür - İnönü Mahallesi 113.376,57 TL Gölova Mahallesi - 

Ahmetbeyli Mahallesi 468.227,08 TL Karakuyu Mahallesi - 

Özdere - Cumhuriyet Mahallesi 246.209,78 TL Keler Mahallesi - 

Özdere - Çukuraltı Mahallesi 96.369,72 TL Kısık Mahallesi - 

Özdere - Orta Mahalle 30.262,30 TL Kuyucak Mahallesi - 

Görece - Ata Mahallesi 10.507,39 TL Küner Mahallesi 597.982,27 TL 

Görece - Cumhuriyet Mahallesi 138.419,78 TL Sancaklı Mahallesi 58.429,40 TL 

Görece - Hürriyet Mahallesi - Şaşal Mahallesi 13.910,26 TL 

Tekeli - Atatürk Mahallesi  - Yeniköy Mahallesi - 

Tekeli - Fevzi Çakmak Mahallesi 47.648,05 TL 
Oğlananası - Atatürk 
Mahallesi 

177.115,94 TL 

Toplam Kesilen Para Cezası Tutarı  4.100.977,47 TL 

 

Hisse ve Arsa Satışları 

  Talep Edilen Tanzim Edilen 

Arsa, arazi, yapı satış işlemi (tam) 4 3 

Arsa, arazi satış işlemi (hisse) 40 39 

Resmi Yazışmalar (Tapu ve Kadastro 
Müdürlüğü satış, bağış işlemleri, tapu kütüğü 
kayıt talepleri, 775 sayılı kanuna göre şerh 
kaldırma yazıları, mahkemeler, vb.) 

279 290 
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Mahallelere Göre Yıkım Kararı 

Mahalleler 
Yıkım 
Kararı 

Mahalleler 
Yıkım 
Kararı 

Altıntepe Mahallesi - Oğlananası - Bulgurca Mahallesi - 

Barbaros Mahallesi - 
Oğlananası - Cumhuriyet 
Mahallesi 

- 

Cüneytbey Mahallesi 2 Değirmendere  - 

Dereköy Mahallesi - Akçaköy Mahallesi 1 

Gazipaşa Mahallesi - Ataköy Mahallesi 1 

Gölcükler Mahallesi - Çakaltepe Mahallesi - 

Kasımpaşa Mahallesi 1 Çamönü Mahallesi - 

Kemalpaşa Mahallesi 1 Çatalca Mahallesi 1 

Mithatpaşa Mahallesi 1 Çile Mahallesi - 

Gümüldür - Atatürk Mahallesi - Çileme Mahallesi - 

Gümüldür - Cumhuriyet Mahallesi - Develi Mahallesi - 

Gümüldür - Fevzi Çakmak 
Mahallesi 

2 Efemçukuru Mahallesi - 

Gümüldür - İnönü Mahallesi 3 Gölova Mahallesi - 

Ahmetbeyli Mahallesi 2 Karakuyu Mahallesi - 

Özdere - Cumhuriyet Mahallesi 1 Keler Mahallesi - 

Özdere - Çukuraltı Mahallesi 8 Kısık Mahallesi - 

Özdere - Orta Mahalle 6 Kuyucak Mahallesi - 

Görece - Ata Mahallesi 1 Küner Mahallesi 2 

Görece - Cumhuriyet Mahallesi 7 Sancaklı Mahallesi - 

Görece - Hürriyet Mahallesi - Şaşal Mahallesi 1 

Tekeli - Atatürk Mahallesi  1 Yeniköy Mahallesi - 

Tekeli - Fevzi Çakmak Mahallesi - Oğlananası - Atatürk Mahallesi - 

Toplam Yıkım Kararı 42 
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2019 Yılı Faaliyet Performans Eşleştirme Tablosu 

No Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleşme 
Durumu 

Performans 
Sonuç 

Değerlendirmesi 

Uygulayıcı 
Müdürlük 

1 

Klaros, Notion ve 
Kolophon tarihi 

kentlerinin 1/5000 ve 
1/1000 ölçekli koruma 

amaçlı imar planları 
hazırlanarak 

onaylanacak ( İBB 
Anıtlar Kurulu ile 

koordineli) 

Yapılan plan 
sayısı 

1 0 - 
İmar ve 

Şehircilik 
Müdürlüğü 

2 

Belediye sınırları 
içindeki yerleşim 

alanlarının imar planları 
yapılacak. (İBB İle 

koordineli) 

Yapılan plan 
sayısı 

3 3 - 
İmar ve 

Şehircilik 
Müdürlüğü 

3 

Kenti daha yaşanılabilir 
kılmak ve mevcut 

aksaklıkları gidermek 
adına gerekli plan 

tadilatları veya imar 
revizyonu yapılacak. 

Yapılan plan 
sayısı 

26 18 - 
İmar ve 

Şehircilik 
Müdürlüğü 

4 

Planlanan alanların 
3194 sayılı İmar 

Kanununun 16. ve 18. 
maddesi kapsamındaki 

uygulamalarıyla kamusal 
arsa üretimi yapılacak. 

Yapılan plan 
sayısı 

21 18 - 
İmar ve 

Şehircilik 
Müdürlüğü 

5 

İmar uygulaması 
yapılmış parseller için 
onaylanması istenilen 

mimari ve statik 
projeleri onaylanarak 

yapı ruhsatları 1 ay 
içinde düzenlenecek. 

Düzenlenen 
yapı ruhsatı 

sayısı 
900 256 - 

İmar ve 
Şehircilik 

Müdürlüğü 

6 

Yapı ruhsatı alan 
yapıların gerekli 

kontroller vasıtasıyla 
ruhsat ve eklerine 

uygun olarak yapılması 
sağlanacak. 

Düzenlenen 
yapı kullanma 

izin belgesi 
sayısı 

600 254 - 
İmar ve 

Şehircilik 
Müdürlüğü 

7 

Ruhsat ve eklerine 
uygun olarak 

tamamlanan yeni 
yapılara Yapı Kullanma 

İzin Belgesi verilme 
süresi 1 ayı 

geçmeyecek. 

Düzenlenen 
yapı kullanma 

izin belgesi 
sayısı 

600 254 - 
İmar ve 

Şehircilik 
Müdürlüğü 
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2019 Yılı Faaliyet Performans Eşleştirme Tablosu 

No Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleşme 
Durumu 

Performans 
Sonuç 

Değerlendirmesi 

Uygulayıcı 
Müdürlük 

8 

Yapı ruhsatı ile eklerine 
aykırı yapılan yapılarla, 
yapı ruhsatı alınmadan 

inşaatına başlanılan 
yapıların tespit edilerek 

inşai faaliyetleri 
durdurulacak ve gerekli 
yasal işlemler yapılacak. 

Yapılan tespit 
sayısı 

65 439 - 
İmar ve 

Şehircilik 
Müdürlüğü 

9 

Teknik ekipler 
tarafından sahada inşai 
faaliyetlerin kontrolleri 

düzenli olarak yapılacak. 

Yapılan 
kontrol sayısı 

52 300 - 
İmar ve 

Şehircilik 
Müdürlüğü 

10 

Konser alanları, sergi 
salonları, toplantı 

salonları ve kongre 
merkezi ile spor tesisleri 
tarzında sosyal aktivite 

alanları planlanacak. 

Planlanan 
Merkez Proje 

Sayısı 
4 - - 

İmar ve 
Şehircilik 

Müdürlüğü 
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Müdürlüğümüzün Görevleri;  

 Bedeli Belediye tarafından karşılanan ve ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her türlü 

işin ilgili mevzuat ve hükümlere göre keşiflerini hazırlamak, 

 Belediyenin yapım ve inşaat programını hazırlamak, 

 Kontrolörlük hizmetlerini yapmak, hak ediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek bunlarla 

ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmak, 

 Kendi birim bütçesinden ihale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak, 

 Kat karşılığı veya Yap-İşlet-Devret metodu ile yaptırılan işlerin kontrolörlüğünü yapmak 

bunlarla ilgili bütün işlemleri yerine getirmek, 

 Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale 

dosyaları hazırlamak ve takiplerini yapmak, 

 Belediyenin görev ve yetki alanına giren yollarda bordur ve tretuar çalışmalarını yapmak 

veya yaptırmak, 

 Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolları yapmak, yaptırmak, bakım 

ve onarımlarını sağlamak, 

 Açık ve kapalı park yerleri yapmak veya yaptırmak, 

 Mesire alanları ile dinlenme yerleri yapmak ve yaptırmak, düzenlemek. 

 Teknik konularda başkanlık makamına ve belediyenin diğer birimleri ile koordineli olarak 

danışmanlık yapmak, 

 Başkan ve bağlı olunan başkan yardımcısı tarafından verilecek görevleri yerine getirmek, 

 5 yıllık programların, performans raporları, faaliyet raporları ve stratejik planların 

hazırlanmasında müdürlük olarak yükümlülüklerini yerine getirmek.  
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Müdürlüğümüzün 2019 yılında gerçekleştirdiği hizmetlere aşağıda yer verilmiştir; 

1. Akçaköy Mahallesi 7213 Sokak Yol Açılması Stabilize Malzeme Serilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Altıntepe Mahallesi Su Kanallarının Temizliği  
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3. Altıntepe Mahallesi Armutluk 3 Küme Evleri Yola Stabilize Malzeme Serilmesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Altıntepe Mahallesi Sarıçay Kümeevleri Beton Su Kanalı Yapılması  
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5. Altıntepe Mahallesi Bozyaka Mevkii Üretim Yoluna Stabilize Malzeme Serilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ataköy Mahallesi 5021 Sokak Genişletme Çalışmaları 
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7. Bulgurca Mahallesi Üretim Yoluna Stabilize Malzeme Kaplanması  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Çakaltepe Mahallesi Küme Evleri Stabilize Malzeme Kaplanması 

  



 

125 
 

9. Akçaköy Mahallesi Üretim Yolu İhtiyaç Olan Yerlere Künk Konulması 

 

 

 

 

 

 

 

10. Çileme Mahallesi Kırılan Künklerin Değiştirilmesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Çileme Mahallesi Üretim Yollarının Stabilize Malzeme ile Kaplanması  
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12. Develi Mahallesi Üretim Yolunun Yapılması ve Gerekli Yerlere Künk Konulması  
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13. Gölova Mahallesi Üretim Yolunun Yapılması  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Görece Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi Açılması 

 

 

 

 

 

 

 

15. Gümüldür Üretim Yolunun Yapılması  
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16. Görece İzdep Piriştina Caddesinin Açılması  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Kemalpaşa Mahallesi 151/1 ve 779/2 Sokakların Açılması ve Stabilize Malzeme 

Serilmesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Küner Mahallesi 7814 Sokak Parke Taş Tamiri Yapılması  
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19. Oğlananası 7028 Sokağa Stabilize Malzeme Serilmesi  

 

 

 

 

 

 

 

20. Oğlananası 7025 Sokağa Stabilize Malzeme Serilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

21. Oğlananası Çamlık Mevkii Üretim Yoluna Stabilize Malzeme Serilmesi 
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22. Oğlananası 7041 Sokağın Yapılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Şaşal Mahallesi 7911 Sokağın Yapılması 
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24. Tekeli Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı Su Kanalı Açılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Tekeli 9052 Sokak ve Kanal Geçişinin Düzenlenmesi  
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26. 392 Sokak Kaldırım Yapılması 

 

 

 

 

 

 

 

27. 611 Sokak Parketaşı Yapılması( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 2235 Sokak Beton İstinat Duvarı Yapılması ve 

Asfalt Serilmesi 
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29. 2342 Sokak Taş İstinat Duvarı Yapılması 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30. 6246 Sokak Asfalt Yama Yapılması 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

31. 6253 Sokak Parke Taş Yapılması  
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32. Adnan Olcay İlköğretim Okulu Bahçesine Basketbol Sahası Çizilmesi  

 

 

 

 

 

 

 

33. Albayrak Sokak Yağmur Oluğu Yapımı ve Parke Taş Tamiri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Altıntepe Camii ve Kuran Kursu Boya ve Tadilat İşlerinin Yapılması 
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35. Altıntepe Mahallesi Beton Su Kanalı Yapılması 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Çukuraltı Sahilde Bulunan Arkadaş Parkındaki Eski Tuvaletlerin Yıkılması Meydan 

Düzenlemesi, Portatif Tuvalet ve Soyunma Kabini Konulması 
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37. Ataköy İlköğretim ve Ortaokulun Boya ve Tadilat İşleri Yapımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

38. Barbaros Mahallesi 412 Sokağın Parke Taş Yapılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

39. Kuvai Milliye Caddesi Kaldırım Çalışması 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

40. Cüneytbey Sokak Asfalt Yama Yapılması 
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41. Çileme Ortaokulu Boya ve Tadilat İşlerinin Yapılması 

 

 

 

 

 

 
 

42. Çukuraltı Sahilde Bulunan Kafenin Kaldırılması 

 

 

 

 

 

 
 

43. Değirmendere Mahallesi Kaldırım Bordürü Boyama Çalışmaları 

 

 

 

 

 

 
 

44. Dereköy İlköğretim 

Okulunun Boyanması 
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45. Dereköy Mahallesi Kaldırım Bordürlerinin Boyanması  

 

 

 

 

 

 

 

46. Dereköy 810 Sokak Parke Taş Yapılması 

 

 

 

 

 

 

 

47. 786 Sokak Asfalt Yapılması 

 

 

 

 

 

 

 

48. Gölcükler 1035 Sokak Parke Taş Yapılması 
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49. Gölcükler Mahallesine Muhtarlık Yapılması 

 

 

 

 

 

 

 

50. Gölcükler 793 Sokak Parke Taş Yapılması 

 

 

 

 

 

 

51. Görece İbni Sina Sokak Kaldırım Çalışması 

 

 

 

 

 

 

52. İbrahim Turan Caddesi Asfalt Yama Çalışmaları 
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53. 165 Sokak Kaldırım Çalışması 

 

 

 

 

 

 

54. 173 Sokak Parke Taş Yapılması 

 

 

 

 

 

 

55. 179 Sokak Kaldırım Çalışması 

 

 

 

 

 

 

 

56. Oğlananası Ortaokulunun Boyanması  
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57. Ömer Halisdemir Parkında Bulunan Binanın Genişletme Çalışmaları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Ömer Halisdemir Parkına Tuvaletlerin Yapılması 
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59. Öztürkler Sokak Kaldırım Çalışması Yapılması (73,74,75) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. 9501 Ve 9502 Sokakların Parke Taş Yapılması  

 

 

 

 

 

 

 

61. Tekeli Mahallesi Belediye Binasının Boyanması 
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62. Yeniköy Mahallesi Kaldırım Çalışmaları 

 

 

 

 

 

 

 

63. Yeniköy Mahallesi Üretim Yolunun Sathi Kaplama Yapılması 

 

 

 

 

 

 

 

64. Gümüldür Ladin Evleri Sahiline Yürüyüş Yolu Yapılması  
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65. Maydanoz Sahil Düzenlemesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. Sedat Balcı Stadyumu Boya ve Tadilat İşleri  

 

 

 

 

 

 

67. 6245 Sokak Merdiven ve Beton Perde Duvarı Yapımı 
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YAPILAN DİĞER İŞLER 

• Kemalpaşa Mahallesi 179 sokak parke taş tamiri yapıldı. 

• Çamönü Mahallesi yağmur suyu kanalı temizliği yapıldı. 

• Gazipaşa İlköğretim Okulu bahçesinde düzenleme yapıldı. 

• Kemalpaşa Mahallesi 119/3 sokak parke taş tamiri yapıldı. 

• Develi Mahallesinde yağmur suyu kanalı kazısı yapıldı. 

• Tekeli Mahallesinde bulunan okulun tadilat ve boya işleri yapıldı. 

• Ataköy İlköğretim Okulunun boya ve tadilat işleri yapıldı. 

• Altıntepe camisinin boya ve tadilat işleri yapıldı. 

• Oğlananası’nda bulunan okulun dış cephe boya ve tadilat işleri yapıldı. 

• Gölcükler Mahallesi muhtarlığı boyandı. 

• Ömer Halisdemir Parkı boya ve tadilat işleri yapıldı. 

• Gölcükler İlköğretim Okulu sıva ve boya işleri yapıldı. 

• Tekeli İstasyon camisinin tadilat ve boya işleri yapıldı. 

• Süleyman Çevik İlköğretim Okuluna engelli rampası yapıldı. 

• Bulgurca Ortaokulu dış cephe tadilat ve boya yapıldı. 

• Dereköy Mahallesi kaldırım taşları boyandı. 

• Kemalpaşa Mahallesi 171 sokak su kanalı ve mazgal yapıldı. 

• Çevre yolu Nikah Salonu ve Kongre Merkezinin iç cephe boyası yapıldı. 

• İbrahim Turan Caddesi kaldırım tamiri yapıldı. 

• Gölova Mahallesi yol tamiri yapıldı. 

• Cüneytbey Mahallesi Öztürkler sokak kaldırım çalışması yapıldı. 

• Cüneytbey Mahallesi 610 ve 616 sokak parke taş ve kaldırım yapıldı. 

• Gazipaşa Mahallesi Barış Manço sokak parke taş tamiri yapıldı. 

• Tekeli Mahallesi tarla geçişlerine baks konuldu. 

• Çileme Okulunda bulunan lojmanın dış cephe tadilat ve boya işleri yapıldı. 

• Alparslan İlköğretim Okulunda bir sınıf boyandı. 

• Kasımpaşa Mahallesi 211 sokak no:1 duvar yapıldı. 

• Kemalpaşa Mahallesi 165 sokak kaldırma beton atıldı. 

• Gölcükler Mahallesi 781 sokak duvar yapıldı. 

• Mithatpaşa Mahallesi 507/1 sokak kaldırım çalışması yapıldı. 

• Değirmendere Mahallesi kaldırım taşları boyandı. 

• Değirmendere Mahallesi iki adet yaya geçidi çizildi. 

• Bayrak İlköğretim Okulunda basketbol, voleybol, tenis kortu ve futbol sahası çizildi. 

• Çileme İlköğretim okulunun dış cephe boya ve tadilat işleri yapıldı. 

• Çileme Mahallesi pazar yeri çizildi. 

• 6403 sokağa asfalt kırığı serildi. 

• Ladin evleri sahilde yürüyüş yolu düzenlemesi yapıldı. 

• Maydanoz sahil yürüyüş yolu yapıldı. 

• Çukuraltı Mahallesi 8007 sokak parke taş tamiri yapıldı. 

• Çukuraltı Mahallesi 2020 sokak parke taş tamiri yapıldı. 
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• 6241 sokak perde beton yapıldı. 

• 6245 sokak perde beton yapıldı. 

• 2018 sokak parke taş tamiri yapıldı. 

• 1066 sokaktan sahile yürüyüş yolu yapıldı. 

• 3117 sokak asfalt yama yapıldı. 

• 2163 sokak asfalt yama yapıldı. 

• 2089 sokak asfalt yama yapıldı. 

• Orta Mahalle sahile duş yeri yapıldı. 

• Gümüldür liman yolunun kaldırım düzenlemesi yapıldı. 

• 3043 ve 3045 sokağın parke taş yapıldı. 

• 6253 sokağın parke taş yapıldı. 

• Gümüldür Hürriyet Caddesi parke taş tamiri yapıldı. 

• Gümüldür Emine Yazgalı İlköğretim Okulu boya ve tadilat işleri yapıldı. 

• 6251 sokağa merdiven yapıldı. 

• 3043 sokağa engelli rampası yapıldı. 

• 2045 sokağa merdiven yapıldı. 

• Kamil Eser Caddesi parke taş tamiri yapıldı. 

• Özdere Sedat Balcı Stadı boya ve tadilat işleri yapıldı. 

• Gümüldür Özgürlük Caddesi parke taş tamiri yapıldı. 

• 3030 sokak perde duvar yapıldı. 

• 3035 sokak parke taş tamiri yapıldı. 

• 6245 sokak parke taş yapıldı. 

• 2106 sokak bordür ve parke taş tamiri yapıldı. 

• 1182 sokak kanal çalışması yapıldı. 

• Ortaköy İlköğretim Okulu boya ve tadilat işleri yapıldı. 

• 1124 sokak yağmur suyu için boru döşendi. 

• 1060 sokak parke taş tamiri yapıldı. 

• Özdere meydan çiçeklik ve banklar boyandı. 

• Yoncaköy sahil yolu düzenlendi. 

• 2139 sokak su oluk kanalı yapıldı. 

• 6211 sokak parke taş tamiri yapıldı. 

• 3070 sokak parke taş tamiri yapıldı. 

• Gümüldür Şehit Hüseyin Caddesi kaldırım yapıldı. 

• 8005 sokak parke taş tamiri yapıldı. 

• 2154 sokak parke taş tamiri yapıldı. 

• 2254 sokak parke taş tamiri yapıldı. 

• Gümüldür spor salonuna lambiri döşendi. 

• 6404 sokağa künk döşendi. 

• 2039 sokak parke taş tamiri yapıldı. 

• 1172 sokak künk döşendi. 

• Çukuraltı sahile seyyar tuvaletler konuldu. 

• 2280 sokak otopark çalışması yapıldı. 
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• 1068 sokak parke taş tamiri yapıldı. 

• Umut Caddesi parke taş tamiri yapıldı. 

• 3076 sokak parke taş tamiri yapıldı. 

• Gümüldür sahil aydınlatmaları yapıldı. 

• Ömer Halisdemir Parkı tadilat, genişletme, boya işleri yapıldı. 

• Görece iş merkezi çim sulama tesisatı yapıldı. 

• Gölcükler muhtarlık tesisat ve elektrik işleri yapıldı. 

• Görece anaokulu kalorifer tesisatı yapıldı. 

• Bulgurca, Tekeli ve Merkezdeki halısahaların aydınlatmaları yenilendi. 

• İzban son durakta wc yapıldı. 

• Menderes genelinde 10 adet parka sulama şebekesi yapıldı. 

• Kemalpaşa Mahallesi mazgal yapıldı. 

• Menderes genelinde mazgal tamirlerinin yapıldı. 

• Menderes genelinde taziye çadırı ve şemsiye kurulması kaldırıldı. 

• Belediyemize ait tüm binalarda meydana gelen arızalar giderildi. 

• Gümüldür ve Özdere’de gece pazarları kuruldu. 

• Menderes genelinde kasis yapıldı ve söküldü. 

• Görece ticaret merkezi çatı katına demir korkuluk yapıldı. 

• Ahmetbeyli sahilde bulunan alanda düzenleme yapıldı. 

• Çukuraltı sahile duş, tuvalet ve soyunma kabini platform imalatı yapıldı. 

• Çukuraltı iskele tamiri yapıldı. 

• Görece spor salonu basketbol potası tamiri yapıldı. 

• Çukuraltı Mahallesi engelli rampasının montajı yapıldı. 

• Plaj futbolu için tribün kuruldu. 

• Bulgurca Mahallesinde bulunan okula demir korkuluk yapıldı. 

• Çukuraltı iskelenin kenarına merdiven montaj edildi. 

• Çukuraltı sahilde bulunan engelli rampasına korkuluk yapıldı. 

• Halısahaların arızaları giderildi. 

• Çakaltepe döküm sahasının etrafına tel çekildi. 

• Menderes genelinde bulunan tüm okulların ihtiyaç duyduğu demir işleri yapıldı. 

• Evde sağlık hizmetleri ve veterinerlik birimlerine yer yapıldı. 

• Menderes genelinde asfalt yama çalışmaları yapıldı. 

• Menderes genelinde kilit parke taş onarımları yapıldı. 
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PROJELER 

Kemalpaşa Mahallesi 139 sokak yanında bulunan alana tenis kortu, tenis kulübü binası 

ve çevre düzenlemesi projesi bitirilerek hizmete açıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasımpaşa Mahallesi 233 sokakta kalan alana Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Projesi tasviye 

edilmiş olup yeni ihale çalışmaları devam etmektedir. 
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Gümüldür Çok Amaçlı Düğün Salonu ve Halı Saha Projesi tamamlandı. Çevre 

Düzenlemesi ve çocuk parkı yapıldı. Gümüldür eski köyün yağmur suyu hattı yapıldı. Hizmete 

açıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasımpaşa Camisinin Restorasyon projesi çizildi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı 1 nolu 

Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğüne onaylanmasının ardından restorasyon çalışmaları 

tamamlandı, ibadete açıldı. 
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Roma Hamamı proje çizim ihalesi yapıldı. Yüklenici firmanın araştırma kazısı yapabilmesi 

için anıtlar kurulundan kazı izni alınarak kazı çalışmalarına başlandı. Hamam kısımlarının kazı 

çalışmalarının tamamlanmasının proje çizimi yapıldı. Anıtlar kuruluna teslim edildi. Projenin 

onaylanmasının ardından çalışmalar devam edecektir. 

 

 

 

 

 

 

2019 yılında Belediyemiz tarafından ; 

Armutluk 1 Küme Evleri,  Armutluk 3 küme evleri, 9551/1, 310, 322, 324, 325, 326, 328, 

309, 361, 366, 367, 368, 369/1, 373, 377, Dereköy Caddesi, Kuvai Milliye Caddesi, 504, 506, 

508,Özbakan, 360, 340, 323, 309/1, 9550/1, 777, 9504, Fesleğen, 506, 507, 508, 509, 512, 513, 

223, 225, 210,241, 464, 393, 643, 646, 637, Cumaovası Caddesi, Doğan sokaklarda toplamda 

110.000 m2 sıcak asfalt çalışması yapılmıştır.  

124, 128, 127, Albayrak, Aliağa, Yeşillik, Çiftlik,  9024/1, 9004/1, 9004, 9012, Gümüldür 

İzmir Caddesi,  Güler, 393, 614, 613, 7809, 7817, 7804, 9003, Zeytinlik, 2295, 790/1, 793, 1035, 

649, 650, 953, 9510, 635/1, 9502, 9501, Sevgi Caddesi, 6254/1, 6251, 6245, 6247, Yunus Emre,  

Gümüş, 703, 544, 631, 434, 389, 390, 803, 9025/3, 616, 610, Vali Kemal Hadımlı, Vali Kazım 

Dirik ve 412 sokaklarda, toplamda 80.000 m2 parke taşı, 20.000 m bordür yapılmıştır. 

Menderes genelinde  toplamda 54 km üretim yolu açılmış, 152 km üretim yolu stabilize 

malzeme ile kaplanmıştır.  Ayrıca 46 tane 1.000’lik, 140 tane 800’lük, 400 tane 500’ lük ve 135 

tane 400’lük olmak üzere toplam 721 tane künk ihtiyaç olan geçişlere konulmuştur.  
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2019 Yılı Faaliyet Performans Eşleştirme Tablosu 

Sıra Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleştirme 
Durumu 

Performans 
Sonuç 

Değerlendirmesi 

Uygulayıcı 
Müdürlük 

1 
 

İlçemizdeki tüm 
tarihi eserlerin 

program dahilinde 
ve etaplar halinde 

restorasyon 
çalışmaları 
yapılacak. 

Yapılan Proje 
Sayısı 

3 3 

Kasımpaşa Camii 
restorasyonu 
tamamlandı. 

Yıkık Minare ve 
Roma Hamamı 

restorasyon 
projeleri 

tamamlandı. 
Anıtlar 

kurulundan 
onay bekleniyor. 

Fen İşleri 
Müdürlüğü 

2 

İlçe sınırlarında 
bulunan tescilli 
yapıların röleve, 
restorasyon ve 

restütisyon projeleri 
hazırlanacak. 

Yapılan Proje 
Sayısı 

1 1 

Proje çizildi 
anıtlar kurulu 

tarafından onay 
bekleniyor. 

Fen İşleri 
Müdürlüğü 

3 

Genel Bakım 
Onarım ve Yapım 

Faaliyetlerinin Daha 
Kaliteli Daha Verimli 

ve Zamanında 
Yapılması 

Sağlanacak 

Vatandaş 
Memnuniyet 

Oranındaki Artış 
% 20 % 20 

Menderes 
genelinde bakım 

onarım 
faaliyetleri 

yapıldı. 

Fen İşleri 
Müdürlüğü 

4 

İlçenin ihtiyaç 
duyduğu yerlere 

hamam ve umumi 
hela yapılacak. 

Vatandaş 
Memnuniyet 

Oranındaki Artış 
% 5 % 5 

Çukuraltı, Orta 
Mahalle ve 
Gümüldür 

plajlarına kabin, 
wc ve duşlar 
yapıldı. Köy 

meydanlarındaki 
tuvaletlerin 

bakımları 
yapıldı. 

Fen İşleri 
Müdürlüğü 

5 

İhtiyaç duyulan 
yollardaki yapım, 

bakım onarım 
çalışmaları 

yürütülecek. 

Vatandaş 
Memnuniyet 

Oranındaki Artış 
% 20 % 20 

Menderes 
genelinde yeni 
asfalt ve parke 

taş imalatı 
yapıldı. Parke 

taş tamiri, asfalt 
yama ve üretim 

yollarında 
gerekli 

çalışmalar 
yapıldı. 

Fen İşleri 
Müdürlüğü 
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2019 Yılı Faaliyet Performans Eşleştirme Tablosu 

Sıra Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleştirme 
Durumu 

Performans 
Sonuç 

Değerlendirmesi 

Uygulayıcı 
Müdürlük 

6 

Menderes Meydan 
Projesi hayata 
geçirilecek ve 

Menderes Hizmet 
binası yapılacak 

Vatandaş 
Memnuniyet 

Oranındaki Artış 
% 40 0 Projesi çizildi. 

Fen İşleri 
Müdürlüğü 

7 

İhtiyaç olan 
bölgelerde kapalı 
Pazar yeri ihtiyacı 

karşılanacak 

Vatandaş 
Memnuniyet 

Oranındaki Artış 
% 20 0% 

Görece, Özdere 
ve köylerde 

planlama 
yapıldı. 

Fen İşleri 
Müdürlüğü 

8 

İhtiyaç dahilindeki 
yerlere kapalı ve 

açık düğün salonları 
yapılacak 

Yapılan Tesis 
Sayısı 

1 0 
Çileme düğün 

salonu fizibilite 
aşamasındadır. 

Fen İşleri 
Müdürlüğü 

9 

İlçe sınırlarında 
bulunan 

Belediyemize ait 
taşınmazların 

arızaları giderilecek, 
tadilatları yapılacak. 

Yapılan Proje 
Sayısı 

23 23 

Belediyemize ait 
taşınmazlarda 

gerekli olan tüm 
tadilat, bakım, 

onarım, arıza ve 
boya işleri 

yapıldı. 

Fen İşleri 
Müdürlüğü 
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Müdürlüğümüzün Görevleri;  

 İmar planında dinlenme parkı, çocuk bahçesi, spor alanları, yaya bölgeleri ve yeşil alan 

olarak tesis edilecek yerleri tespit ederek projelendirmek, uygulamasını yapmak ya da 

ihale yolu ile yaptırmak, 

 Mevcut yeşil alanların ve parkların bakım (budama, form budama, yabani ot alımı, 

çapalama, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama vs.) ve onarımını yapmak veya 

yaptırmak, 

 Park, yeşil alan, ağaçlandırma alanları, tretuvar ve refüjlerde ağaçlandırma çalışmalarını 

yapmak veya yaptırmak, 

 İlçenin yeşillendirilmesi için sera ve fidanlık alanları yapmak, yaptırmak ve ileriye yönelik 

genişletmek, yeni bitkisel materyaller üretmek ve satın almak, 

 Tretuvarlar, yollar ve park alanlarında bulunan ve budanması gereken ağaçları budamak, 

çürük ve devrilmek üzere olan ağaçları (çeşidine göre gerekli izinleri alarak) kesmek, 

 Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplere, müdürlüğün yürütmekte olduğu 

çalışmalar dahilinde yardımcı olmak, 

 Park ve yeşil alanlara sulama ve elektrik tesisatlarını döşemek, bordür, parke, oyun 

grubu, bank ve diğer kent mobilyaları gibi park donatılarını temin etmek, montajı, tamiri 

ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapmak, 

 Şehrin estetiğ için süsleyici materyalleri (çiçeklik, heykel, havuz vb.) projelendirmek, 

uygulama yapmak veya yaptırmak, 

 Vatandaştan gelen dilek ve şikayetlerin değerlendirilerek, sonuçlandırılmasını sağlamak, 

 Görev alanı içindeki mal ve hizmet alımlarının ihale yoluyla teminini sağlamak, 

 İlgili müdürlüklerden gelen yıllık yeşil alan planına göre, tanzim edilecek yeşil alanlar için 

çiçek, ağaç, ağaççık vb. envanterinin hazırlanmasını sağlamak, 

 Kamusal alanda çevre ve halk sağlığına maddi ve manevi olarak risk oluşturan ağaç, 

ağaççık vb. hakkında gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmalar yapmak,  

gerekiyorsa onay almak ve bu konuda ilgili iş ve işlemleri yapmak, 

 Kamusal alana taşan, risk ve/veya şikayet konusu oluşturan, özel mülkiyetlere ait olan 

ağaç, ağaççık, bitki vb. Zabıta Müdürlüğü’ne bildirerek gerekli sürecin başlatılmasını 

talep etmek, yasal mevzuatlar çerçevesinde iş ve işlemler yapmak, 

 Tescilli ağaçlar ile ilgili iş ve işlemlerin yapmak ve gerekli izinleri almak, 

 Müdürlüğün ilgili mevzuat gereği görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda, 

ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda, Başkanlık oluru ile 

komisyonlarda yer almak, gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak, 

 Müdürlük görev alanına giren konularda, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile ilgili diğer 

mevzuata dayanılarak, Belediye Encümeni ve Belediye Meclisine, görüş ve/veya karar 

alınması için yazı yazmak, 

 Yürütülen hizmetler ile ilgili olarak, gerek doğrudan gerekse Belediye birimlerinden 

gelen talep ve şikayetleri ivedi olarak değerlendirmek ve şikayet sahibine bilgi vermek, 

 Budama sonrasında çıkan odunları, kış mevsiminde ihtiyaç sahiplerine dağıtmak, 

 DSİ tarafından yapılan ve Belediyemize devredilen sulama kuyuları ve sulama 

göletlerinin iş ve işlemlerini yapmak, tahakkuklarını hazırlamak, 
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 Vatandaşa çevre bilincinin aşılanmasını sağlamak, 

 Bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye 

Başkanınca verilen görevleri kanunlar çerçevesinde yapmak, 

 Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek. 
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Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak amacımız; ilçemizin tarihi, sosyal, fiziksel 

zenginliklerini ve günümüz şartlarındaki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, ilçemize 

fonksiyonel ve estetik değeri yüksek yeni park alanları, meydanlar ve yeşil alanlar kazandırmak 

ve kentimizdeki m² bazında kişi başına düşen yeşil alan miktarını yükseltmektir. 

Plan ve projeleri gerçekleştiren müdürlüğümüz çalışma amacına uygun olarak; İmar 

planlarında yeşil alan olarak ayrılmış ve mülkiyet sorunu çözülmüş alanları projelendirerek yeni 

parklar yapmış, fonksiyonelliğini kaybetmiş eski parkları yenilemiş, cadde, sokak, refüj ve 

kaldırımların uygunluk durumlarına göre fidan, çalı ve mevsimlik çiçek dikimleri yaparak prestijli 

mekânlar oluşturmuştur. 

Parkların ve yeşil alanlarının yanı sıra; kamu alanlarında, kaldırım kenarlarında ve 

köylerde de ot temizliği ekiplerimiz tarafından yapılarak, kurumlardan gelen talepler 

doğrultusunda, camii bahçelerinde, okul bahçelerinde ve resmi kurumların bahçelerinde,  

bahçe peyzaj düzenleme faaliyetleri ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 Birimimize gelen talep ve şikâyet dilekçelerinin yanı sıra e-mail adresimize, belediye 

sitemize ve müdürlük telefonumuza gelen talepler doğrultusunda vatandaşımıza hizmet 

vermeye devam ediyoruz. 

A. TAMAMLANAN PROJELER 
 
1. Hanımeli Parkı 

 

İlçemizin Cüneytbey Mahallesi Ova Sokakta bulunan Hanımeli parkımız toplam 

2.220m²’den oluşmakta olup yenilenen parkımızda 900m² sert zemin, 1.200m² yeşil alan ve 

120m² kauçuk zemin bulunmaktadır. Ayrıca parkımızda oyun seti, salıncak, tahterevalli, 4 adet 

fitness aleti, 8 bank, 4 çöp kovası ve 1 adet basket potası yer almaktadır.  

Eski Hali : 
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Yeni Hali : 
   

 

 

 

 

 

 

2. Gümüldür 6269 Sokak Parkı 
 

Gümüldür Fevzi Çakmak Mahallesi 6269 Sokak üzerinde yer alan parkımız toplam 280m² 

olup 120m² sert zemin, 100m² kauçuk alan ve 60m² yeşil alandan oluşmaktadır. İki kuleli oyun 

seti yer alan parkımızda, 8 adet bank ve 3 adet çöp kovası bulunmaktadır. 

 

 

 

 

   

3. Akasya Parkı 
 

Kasımpaşa Mahallesi 231 ve 233 Sokakları arasında kalan Akasyalı Parkımız;  Trafik Eğitim 

Alanı olarak yeniden düzenlenerek vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur. Parkımız toplam 

3.600m² olup 2.450m² yeşil alan, 1.000m² sert zemin ve 150m² kauçuk zemine sahiptir. 

Parkımızda; oyun grubu, salıncak, tahterevalli, 6 adet fitness aleti, 2 kamelya, 4 çöp kovası, 8 

bank, 32 trafik işaret levhaları, 1 projektör ve 9 aydınlatma direği yer almaktadır. 

Eski Hali : 
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Yeni Hali : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. Kurtuluş Parkı 
 

Kasımpaşa Mahallesi 231 Sokak üzerinde yer alan Kurtuluş Parkımız; toplam 2.200m² 

olup 1.500m² yeşil alana, 200 m² kauçuk alana ve 500 m² sert zemine sahiptir. Parkımızda; oyun 

grubu, salıncak, tahterevalli, 4 adet fitness aleti, 7 çöp kovası, 8 bank, 1 kamelya, 1 projektör, 1 

basket potası ve 17 adet aydınlatma direği yer almaktadır. 

Eski Hali : 
    

 

 

 

 

 

 

 

Yeni Hali : 
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5. 610 Sokak Parkı 
 

İlçemizin Cüneytbey 

Mahallesi 610 Sokakta yapılan 

parkımız toplam 500m² olup 90m² 

kauçuk alan, 150m² yeşil alan ve 

260m² sert zemin bulunmaktadır. 

Yeni yapılan parkımızda;  salıncak, 

tahterevalli, 4 çöp kovası, 4 bank ve 

17 adet elektrik direği yer 

almaktadır. 

6. Değirmendere Parkı 
 

Değirmendere Mahallesi Ilıkpınar Sokak ve Hayatlı Sokak arasında kalan parkımız toplam 

248m² olup yeşil alan 53m², sert zemin 67m² ve kauçuk zemin de 128m²’dir. Yeni yapılan 

parkımızda; oyun seti, salıncak, tahterevalli, 4 bank, 3 çöp kovası ve 6 adet aydınlatma direği 

yer almaktadır. 

   

 

 

 

 

 

 

7. İstasyon Parkı 
 

Gölcükler Mahallesi 900 Sokak üzerinde yer alan parkımız toplam 200 m² olup 75m² 

kauçuk zemin ve 125m² sert zemin bulunmaktadır. Yeni yapılan parkımızda; tırmanma modüllü 

oyun seti, 2 adet fitness aleti, 3 adet çöp kovası ve 3 adet bank bulunmaktadır. 
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8. Arkadaş Parkı 
 

Özdere Çukuraltı Mahallesi 

Çukuraltı Sahilinde yer alan Arkadaş 

Parkımızın yaklaşık 2.200m²’si 

yenilenerek çimlendirilmiş ve 

500m² traverten döşemesi 

yapılmıştır.  Ayrıca alana elektrik 

direkleri döşenerek, aydınlatılması 

sağlanmıştır.     

9. Bahçecik Mahallesi Çevre Düzenlemesi 
 

Bahçecik Mahallemizde yer alan Boz Pırnar ağacının altı, bölge halkının gölgesinde 

oturup, dinlenebileceği ve piknik yapabileceği şekilde düzenlenmiş olup alana 4 adet piknik 

masası, 2 adet çöp kovası ve 4 adet aydınlatma direği yerleştirilmiştir.  
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B. DEVAM EDEN PROJELER 
 
1. Barbaros 369 Sokak Parkı 

 

Barbaros Mahallesi 369 Sokakta bulunan inşaatı devam eden parkımız toplam 1.340m² 

olup 218m²’si kum alan, 435m² sert zemin, 636m²’si yeşil alan ve 51m²’si de kauçuk alan olarak 

planlanmıştır. Parkımız oyun seti, salıncak, 2 adet tahterevalli, 6 adet fitness aleti, 8 adet bank 

ve 8 adet çöp kovası konularak vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.  

         

 

 

C. PLANLANAN PROJELER 
 
1. 8040 Sokak Parkı 

 

Özdere Orta Mahalle 8040 Sokak sonuna yapılacak olan parkımız, yeşillendirilerek, 

fitness aletleri monte edip vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır. 

D. DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ 
 

1. Ağaç Budamaları 
 

Görev sahamız içerisindeki mevcut 

ağaçların yaprak dökümünden bahara 

kadar olan dönemde budamaları düzenli 

olarak ekiplerimiz tarafından 

yapılmaktadır. 

  

2. Ağaç ve Fidan Dikimleri 
 

Farklı çeşitteki ağaç 

türleri ve çalı gruplarından 

oluşan 8.500 adet fidan, yeşil 

alanlara, parklara ve 

kaldırımlara ekiplerimiz 

tarafından dikilmiştir. İlçe 

sınırlarımız içinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak için çalışmalarımız devam 

etmektedir. 
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3. Bakım ve Onarım Çalışmalarımız 
 
 

Mevcut halde bulunan parklarımızın; oyun gruplarının ve fitness gruplarının boyamaları 

ve tamirleri, bank ve çöp kovalarının tamiri veya değişimi, aydınlatma direklerinin tamiri, süs 

havuzlarımızın temizliği düzenli olarak ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. 
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4. Belediyemize Ait Mandalina Bahçelerinin Bakımı 
 

İlçemizin Özdere ve Gümüldür 

mahallelerinde bulunan Belediyemize ait 

mandalina bahçelerinin ot biçimi, 

budaması, ilaçlaması ekiplerimiz tarafından 

düzenli olarak yapılmaktadır. 

 
5. Tarımsal Sulama Faaliyetleri 

 

DSİ tarafından Belediyemize devredilen Özdere, Gümüldür ve Ataköy Göletleri ile yine 

DSİ tarafından açılan ve Belediyemize devredilen Oğlananası Mahallesi’nde dört adet ve 

Bulgurca Mahallesi’nde üç adet olmak üzere toplam yedi adet sulama amaçlı kullanılan yeraltı 

suyu kuyularının bakımı, tamiri ve işletmesi Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.  

Gerek göletler ve gerekse yeraltı kuyularından toplam 645 adet kayıtlı abone 

yararlanmakta ve abonelik işleri de Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. 

6. Çimlendirme Çalışmalarımız 
 

Çimlendirme çalışmaları kapsamında toplam 8.585 m² çim alan oluşturulmuştur. 
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E. PARKLARDAKİ RUTİN İŞLERİMİZ  
İlçemiz sınırlarındaki mevcut 140 adet parkımızın aşağıdaki faaliyetleri düzenli olarak 

yapılmıştır.        

• Çim biçimi,  

• Çim ekimi ve ara ekimi,  

• Rulo çim serimi, 

• Çiçek dikimi,  

• Ağaç dikim ve budamaları,  

• Yabancı ot temizlikleri,  

• Oyun grupları, fitness 
aletlerinin tamir ve bakımları,  

• Havuz bakım ve temizlikleri,  

• Aydınlatma tamiratları,  

• Bankların ve çöp kovalarının boyanması ve tamiri,  

• Sulama İşleri.  
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2019 Yılı Faaliyet Performans Eşleştirme Tablosu 

Sıra Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleştirme 
Durumu 

Performans 
Sonuç 

Değerlendirmesi 

Uygulayıcı 
Müdürlük 

1 

 
 
 

Çocuklarımızın sağlıklı 
gelişimi için ihtiyaç 

dahilindeki parklara oyun 
grupları alınacak. 

Vatandaş 
memnuniyet 

oranındaki artış 
% 50 % 35 

Maddi 
yetersizliklerden 

dolayı 3 adet oyun 
grubu ihale yoluyla, 
3 adet oyun grubu 

da İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nden 
temin edilerek 

toplam 6 adet oyun 
grubu parklara 
yerleştirilmiştir. 

Park ve 
Bahçeler 

Müdürlüğü 

Alınan çocuk oyun 
grubu sayısı 

20 3 

Alınan fitness aleti 
sayısı 

40 6 

Maddi 
yetersizliklerden 

dolayı 6 adet fitness 
aleti ihale yoluyla, 4 
adet fitness aleti de 

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nden 
temin edilerek 
toplam 10 adet 

fitness aleti parklara 
yerleştirilmiştir. 

2 

 
İhtiyaç dahilindeki tüm 
parkların bank ve çöp 

kovası gibi ekipmanları 
alınacak/yenilenecek. 

Vatandaş 
memnuniyet 

oranındaki artış 
% 60 % 50 

Maddi 
yetersizliklerden 

dolayı 70 adet bank 
ve 35 adet çöp 

kovası İzmir 
Büyükşehir 

Belediyesi’nden 
temin edilmiştir. 

Park ve 
Bahçeler 

Müdürlüğü 
Alınan bank sayısı 250 0 

Alınan çöp kovası 
sayısı 

250 0 

3 

Flora çeşitliliğini 
sağlamak amacıyla park 

alanlarına ve yeşil 
alanlara, ağaç ve çalı 
formatında bitkiler 

dikilecek, çim ve 
mevsimlik çiçekler 

ekilecek. 

Vatandaş 
memnuniyet 

oranındaki artış 
% 65 % 60 

Ağaç ve çalı 
formatındaki bitkiler 

parklara ve yeşil 
alanlara dikildi. 

 
Park ve 

Bahçeler 
Müdürlüğü 

4 

Mevcut parklarda bakım 
faaliyetleri kapsamında 

sulama sistemleri ve 
elektrik tesisatları 

döşenecek. 

Tesisi ve projesi 
yapılan park sayısı 

10 5 
Sulama ve elektrik 
tesisatları döşendi. 

 
Park ve 

Bahçeler 
Müdürlüğü 

5 

Yeni yapılacak veya revize 
edilecek parkların inşaat, 

sulama ve elektrik 
projeleri hazırlanacak. 

Yeni yapılan park 
sayısı 

13 0 
Sulama ve elektrik 

projeleri çizildi. 

 
Park ve 

Bahçeler 
Müdürlüğü 
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2019 Yılı Faaliyet Performans Eşleştirme Tablosu 

Sıra Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleştirme 
Durumu 

Performans 
Sonuç 

Değerlendirmesi 

Uygulayıcı 
Müdürlük 

6 

Parklarımıza farklı 
konseptler 

kazandırarak 
anlamlandıracak olan 
tematik parklar inşa 

edilecek. 

Vatandaş 
memnuniyet 

oranındaki artış 
% 65 % 50 Parklar inşa edildi. 

 
Park ve 

Bahçeler 
Müdürlüğü 

7 

Park içerisindeki sert 
zeminlerde meydana 

gelen bozukluklar 
düzeltilecek. 

Vatandaş 
memnuniyet 

oranındaki artış 
% 55 % 50 

Sert zemin hasarları 
düzeltildi. 

Park ve 
Bahçeler 

Müdürlüğü 

8 

Park içerisinde bulunan 
tüm yapısal peyzaj 

elemanlarının 
kullanımından 
kaynaklanan 
problemlerin 

giderilmesi amacıyla 
boya ve tamir işleri 

yapılacak. 

Vatandaş 
memnuniyet 

oranındaki artış 
% 60 % 50 

Boya ve tamir işleri 
gerçekleştirildi. 

 
Park ve 

Bahçeler 
Müdürlüğü 

9 

Parkların ve yeşil 
alanların temizliği ve 
bakımı faaliyetlerinin 

daha verimli, kaliteli ve 
zamanında yapılması 

sağlanacak. 

Vatandaş 
memnuniyet 

oranındaki artış 
% 60 % 55 

Parkların temizliği ve 
bakımı periyodik 

olarak yapıldı. 

 
Park ve 

Bahçeler 
Müdürlüğü 
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Müdürlüğümüzün Görevleri;  

 Kanun ve yönetmelikler dahilinde vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, 

tahakkuk ve tahsilini yapmak (5393 sayılı Kanun Md.15 d fıkrası), 

 Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir 

alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa 

etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek (5393 sayılı Kanun Md. 

15 h fıkrası -2886 Devlet İhale Kanunu Md.1), 

 Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yapılan her türlü İlan ve Reklam Vergisinin 

tarh ve tahsilatını gerçekleştirmek (2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Md.12), 

 Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinden Eğlence 

Vergisinin tarh ve tahsilatını gerçekleştirmek (2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 

Md.17), 

 Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan belediyemizin çevre temizlik 

hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalardan 

belediye meclisinin belirlediği tutar dahilinde Çevre Temizlik Vergisi ve Evsel Katı Atık 

Ücreti tarh ve tahsilatını gerçekleştirmek (2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Md.44- 

2872 Çevre Kanunu Md.3 h fıkrası), 

 Amme alacaklarını vadesinde ödemeyenlere Ödeme Emri tebliğ edilmesi ve takip 

işlemlerinin yürütülmesi (6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

Md.55), 

 Mükelleflerin başvurusuna istinaden muafiyet şartlarını taşıyanlara Emlak Vergisi 

muafiyetinin uygulanması (1319 sayılı Kanunu Md. 4/u, 14, 15 ve 7033 Sayılı Kanunu), 

 Zamanında verilmeyen beyanlara mükellefin dilekçesine istinaden zaman aşımının 

uygulanması (213 sayılı Vergi Usul Kanunu Md.114), 

 Zamanında verilmeyen beyanlara ait, tahakkuk eden vergiye vergi ziyaı cezasının ve 

usulsüzlük cezasının tahakkuk edilmesi ve mükellefin dilekçesine istinaden ceza indirimi 

uygulanması (213 sayılı Vergi Usul Kanunu Md.344-213 sayılı Vergi Usul Kanunu 

Md.352.-Vergi Usul Kanununun 376. Md.), 

 İlçe sınırları içerisinde bulunan bina, arsa ve arazilere ait vergilerin tarh ve tahsilatını 

gerçekleştirmek (1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu Md. 12), 

 Belediye sınırları içinde olan beyanı bulunmayan mükelleflere beyana çağrı mektubu 

göndermek, 

 Banka ve posta çeki kanalıyla yapılan ödemelerin, tahsil edilmesi ve yapılan tüm 

tahsilatın muhasebeleştirme işlemlerini gerçekleştirmek, 

 Müdürlüğümüzün gelirleri ile ilgili alanlarda yoklama memurları aracılığıyla yerinde 

tespit ile yoklama fişleri düzenlemek (ilan reklam ve tabela vergisi-çevre temizlik ve katı 

atık v.-işgal harcı-emlak v.), 

 Belediye gelirlerinden olan pazar yeri tezgah kiralarının tahsilatlarını gerçekleştirmek, 

 Belediye taşınmazlarına ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirmek, tapuda kayıtlı taşınmazlar 

ve bedelleri ile ilgili kayıt ve kontrolü sağlamak.(5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanununun 44 üncü,45 inci ve 60ıncı Md.) 
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Müdürlüğümüz 09.06.2014 tarihinde kurulmuştur. Müdürlük olarak ana hedefimiz; 

belediyemizin vergi gelirleri, teşebbüs mülkiyet gelirleri ve diğer gelirlerine ilişkin olarak 

belirlenen faaliyet alanlarında kaynakların etkin, ekonomik verimli bir şekilde değerlendirilerek 

gelirlerimizin en yüksek düzeyde gerçekleşmesini sağlamak ve Belediyemizin mali yapısının gelir 

ayağını sağlam temeller üzerine oturtmaktır.  

Geniş yüzölçümü, nüfusu, ekonomik faaliyet çeşitliliğiyle hızla gelişen ve büyüyen 

Menderes’in yerel yönetim hizmetlerinden azami ölçüde yararlanabilmesi, bu hizmetlerin 

zamanında ve en etkin biçimde sunulabilmesi için, Belediyemizin güçlü, sağlam,  sürdürülebilir 

bir mali yapıya kavuşması gerekmektedir. Müdürlüğümüz bu ana hedef doğrultusunda 

çalışmalarını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yeni fikirler ve arayışlar geliştirerek 

sürdürmeye ve arttırmaya devam edecektir. Vatandaşımıza verilen hizmette her zaman güler 

yüz ve nazik tavır içinde olup iş ve işlemlerde en doğru ve en kısa zamanda yerine getirmeyi 

kendine ilke edinmiş bir müdürlük olarak yolunda ilerlemektedir. 

Birimlerimiz aşağıdaki gibidir; 

 

 

 

 
Birimlerimizin Görevleri 

a) Emlak Birimi 

1. Belediyemiz sınırları dahilindeki bina, arsa ve arazilerin 1319 Sayılı Emlak Vergisi 
Kanununa göre tarh ve tahakkuklarını yapmak. 

2. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre belediyemiz sınırlarındaki işyerlerinin Çevre 
Temizlik Vergilerinin tarh ve tahakkukunu yapmak 

3. Katı atık tarifeleri hazırlamak, meclise sunmak, alınan meclis kararlarına göre tahakkuku 
oluşturmak. Sözleşmelerinin yapılarak tahsilatlarını sağlamak 

4. Eksik veya fazla beyanda bulunan mükellefleri tespit edip bu tahakkuklarla ilgili sorun ve 
hataları düzelterek mükerrer kayıtları gidermek. 

5. Beyana dayalı vergilerin kontrolü, takibi ile kaçakların yoklama memurlarınca yerinde 
yoklama fişi ile tespit edilerek idarece tarh ve tahakkukunu yapmak. 

6. İlgili mevzuatlar dahilinde vergilere ilişkin düzeltme kayıtlarını düzenlemek ve gerekli 
terkin işlemini sağlamak.  

7. İndirimli emlak vergisinden faydalanmak isteyen mükelleflerin dilekçelerine istinaden 
gerekli sorgulama sonucuna göre muafiyetine uygun ise uygulamak. 

8. Satış yapacak olan mükelleflere başvurularına istinaden rayiç değer düzenlemek. 

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Emlak Birimi İcra Birimi Kira Birimi Tahsilat Birimi
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9. Mahkemelerden ve icra dairelerinden gelen satışı gerçekleşecek olan taşınmazların 
emlak vergi borçlarının sorgulanması ve sorgu sonucunu bildirmek. 

10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan yapı kullanım izin belgelerine göre binaların 
idarece bina vergisi tahakkuku oluşturmak. 

11. Belediyemize ait taşınmazların iş ve işlemlerini gerçekleştirmek, tapuda kayıtlı 
taşınmazlar ve bedelleri ile ilgili kayıt ve kontrolü gerçekleştirmek. 

 
b)      İcra Birimi    

1. Belediyenin vergi, resim, harç, para cezası gibi adına amme alacağı tahakkuk etmiş 
borçlarını ödemeyen mükellefleri tespit edip vergi alacaklarının takibini 6183 Sayılı Kanun 
hükümleri doğrultusunda yapmak  (Ödeme Emri gönderilmesi, Borçlu mükelleflerin tapu 
kaydına haciz konulması) 

2. Haklarında 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanun hükümlerince gereken işlemleri yapmak. 
3. Borçlunun mal varlığına el koymak (menkul, gayrimenkul, araç/araçları, banka hesapları) 
4. Yargı organlarına yapılmış olan itirazları yasal süreci içerisinde değerlendirerek 

savunmaya esas bilgi ve belgeleri ilgili kurum veya kuruluşlara iletmek. 
5. Birim Müdürünün yasal mevzuatı çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine getirmek, 

takip etmek ve sonuçlandırmakla Birim Müdürüne karşı sorumludur.                                    
 

 

c)   Kira-Satış Birimi 

1. Belediyenin özel mülkiyetine ait taşınmazlarla ilgili her türlü işlemleri yerine getirmek,   
taşınmazların kiralama ve ecrimisil, devir, trampa ve diğer işlemlerini yapmak, takip etmek, 
"Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik" ve taşınmazlarla ilgili diğer 
mevzuat hükümlerini yerine getirmek, taşınmazların envanterini oluşturup güncellemek,  

2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi olan Açık İhale ve 51-G maddesi olan 
Pazarlık Usulü İhale ve 37. maddesi Kapalı İhale yapılarak kiralama işlemlerini yapmak.  

3. Belediyemizin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere taşınmaz tahsisi yapmak. 
4. Taşınmazlarımıza ait kira alacaklarımızın takibini yapmak. 
5. Taşınmaz tahliye işlemlerini gerçekleştirmek. 

 

 

d)     Tahsilat Birimi 

1.  Tahsilata ilişkin kayıtların tutulmasını ve tahsil olunan paraların bankaya yatırılması 
işlemi   

2. İlan reklam vergisi beyanname, tahakkuk ve tahsilat işlemi 
3. Belediye sınırları içerisindeki işletmelerden Eğlence Vergisinin tarh ve tahsilatını 

gerçekleştirmek. 
4. Yoklama fişi ile tespit edilen mükellefe tahakkuk ve tahsilat işlemi 
5. Vezne kapatma işlemlerinin muhasebeleştirilmesini yapmak 
6. Pazar Tezgahları işgal harcı tahakkuk ve tahsilatı, devir işlemlerini yapmak 
7. İZSU abone kayıtlarında katı atık bedeli tahakkuk işlemi   
8. Mahsup işlemlerini gerçekleştirmek. 
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2019 Yılı Beyan Türlerine Göre Mükellef ve Beyan Sayıları 

Beyan Ayı 

Bina Mükellef ve Beyan 
Sayıları 

Arsa Mükellef ve Beyan 
Sayıları 

Arazi Mükellef ve Beyan 
Sayıları 

Mükellef 
Sayısı 

İşlem 
Yapılan 
Beyan 
Sayısı 

Mükellef 
Sayısı 

İşlem 
Yapılan 
Beyan 
Sayısı 

Mükellef 
Sayısı 

İşlem 
Yapılan 
Beyan 
Sayısı 

Ocak 340 551 132 311 237 525 

Şubat 377 673 141 362 180 507 

Mart 443 660 204 1.091 325 907 

Nisan 426 655 156 434 235 533 

Mayıs 677 1.055 122 207 298 711 

Haziran 461 736 94 230 168 291 

Temmuz 422 732 137 256 198 321 

Ağustos 335 529 109 694 195 566 

Eylül 382 687 150 461 216 610 

Ekim 497 778 135 272 350 1.288 

Kasım 461 652 162 344 248 825 

Aralık 710 1.151 204 439 373 970 

TOPLAM 5.531 8.859 1.746 5.101 3.023 8.054 
 

2019 yılında 10.300 sicilde bina, arsa, arazi beyanlarında işlem yapılmış, toplam 22.014 

adet beyan girilmiştir.  

Yukarıdaki tablo da 2019 yılında yapılan işlemlerin ay bazında dökümleri yer almaktadır. 

2019 yılında 5.531 kişi bina mükellefiyeti, 1.746 kişi arsa mükellefiyeti, 3.023 kişi arazi 

mükellefiyeti için gelmiş, 8.859 adet bina beyanı tahakkuku, 5.101 adet arsa beyanı tahakkuku, 

8.054 adet arazi beyanı tahakkuku yapılmıştır. 

Çevre Temizlik Mükellef ve Beyan Sayıları 

Beyan Ayı Mükellef Sayısı İşlem Yapılan Beyan Sayısı 

Ocak 111 119 

Şubat 6 6 

Mart 30 31 

Nisan 13 13 

Mayıs 19 19 

Haziran 13 13 

Temmuz 13 14 

Ağustos 19 20 

Eylül 9 9 

Ekim 11 12 

Kasım 5 5 

Aralık 102 116 

Toplam 351 377 
 

2019 yılında çevre temizlik vergisi için işlem yaptıran mükellef sayısı 351, tahakkuk 

oluşturulan beyan sayısı 377’dir. 
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2013-2019 Yıllar Arası Mükellef Sayı Tablosu 

Yıllar Mükellef Sayısı 
 2013 77.697 

2014 81.400 

2015 84.680 

2016 89.554 

2017 95.287 

2018 103.622 

2019 108.622 

 

2018 yılında mükellef sayısı 103.622 iken 2019 yılında 5.000 adet yeni sicil eklenmiş olup 

mükellef sayısı 108.622’e ulaşmıştır. 

1. İCRA BİRİMİ 
 

• Ödeme Emri: 

Gönderilen Tutar: 7.634.592,22 ₺ 

Tahsil Edilen Tutar: 5.394.334,50 ₺ 

2019 yılında 7.634.592,22 ₺’lik düzenlenen ödeme emirlerinden 5.394.334,50 ₺’lik kısmı 

tahsil edilmiştir. 

• Ödemeye Çağrı: 

Gönderilen: 104 adet  

2019 yılında 104 adet kentliye ödemeye çağrı gönderilmiştir. 

• Haciz İşlemleri: 

2019 yılında 6 adet kentliye haciz varakası düzenlenmiştir. 

• Yoklama Memurluğu İşlemleri: 

2019 yılında 204 adet yoklama fişi tanzim edilmiştir. 
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2. KİRA BİRİMİ  
 

2018 - 2019 Yılı Taşınmaz Kira Tahakkuk-Tahsilat 

2018 Tahakkuk 2018 Tahsilat 2019 Tahakkuk 2019 Tahsilat 

2.726.623,79 ₺ 2.191.326,91 ₺ 2.595.199,13 ₺ 2.122.551,51 ₺ 
 

2018 yılında 2.726.623,79 ₺ tahakkuk 2.191.326,91 ₺ tahsilat edilmiştir. 2019 yılında ise 

2.595.199,13 ₺’lik kira tahakkuku oluşturulmuş, oluşturulan tahakkukların 2.122.551,51 ₺’lik 

kısmı tahsil edilmiştir. 

2018 - 2019 Yılı Taşınmaz (Arsa ) Satış Tahakkuk-Tahsilat                          

2018 Tahakkuk 2018 Tahsilat 2019 Tahakkuk 2019 Tahsilat 

15.240.143,17 ₺ 13.993.929,56 ₺ 12.040.408,00 ₺ 13.448.528,02 ₺ 
 

2018 yılında 15.240.143,17 ₺ tahakkuk 13.993.929,56 ₺ tahsilat edilmiştir. 2019 yılında 

ise 12.040.408,00 ₺’lik kira tahakkuku oluşturulmuş, oluşturulan tahakkukların 

13.448.528,02₺’lik kısmı tahsil edilmiştir. 

 

3. TAHSİLAT BİRİMİ  
 

İlan Reklam Vergisi 

Mükellef Sayısı Tahakkuk Tahsilat 

657 362.154,91 ₺ 386.590,46 ₺ 

  

2019 yılında 362.154,91 ₺’lik ilan reklam vergisi oluşturulmuş, oluşturulan tahakkukların 

386.590,46 ₺’lik kısmı tahsil edilmiştir. 

Eğlence Vergisi 

Mükellef Sayısı Tahakkuk Tahsilat 

14 94.484,99 ₺ 235.586,69 ₺ 
 

2019 yılında 94.484,99 ₺’lik eğlence vergisi tahakkuk oluşturulmuş, oluşturulan 

tahakkukların 235.586,69 ₺’lik kısmı tahsil edilmiştir. 
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Emlak Beyan Tahakkuk-Tahsilat Listesi 

Hesap Adı Net Tahakkuk Net Tahsilat 

Bina Vergisi 10.892.303,64 ₺ 10.287.081,65 ₺ 

Arsa Vergisi 2.258.250,19 ₺ 2.311.137,39 ₺ 

Arazi Vergisi 21.842,05 ₺ 22.150,15 ₺ 

Kültür Varlıkları Payı 1.318.061,34 ₺ 1.247.873,51 ₺ 

2019 yılında 14.490.457,22 ₺ emlak vergisi tahakkuku oluşturulmuş, oluşturulan 

tahakkukların 13.868.242,70 ₺’lik kısmı tahsil edilmiştir. 

 

Çevre Temizlik Vergisi Tahakkuk-Tahsilat Listesi 

Hesap Adı Tahakkuk Tahsilat 

Çevre Temizlik Vergisi 1.133.077,97 ₺ 1.006.553,78 ₺ 

Çevre Temizlik Vergisinden 
Alınan Paylar (Katı Atık) 

2.797.399,48 ₺ 2.500.059,88 ₺ 

 

2019 yılında 3.930.477,45 ₺’lik çevre temizlik vergisi ve katı atık tahakkuku 

oluşturulmuş, oluşturulan tahakkukların 3.506.613,66 ₺’lik kısmı tahsil edilmiştir. 
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2019 Yılı Faaliyet Performans Eşleştirme Tablosu 

Sıra Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleştirme 
Durumu 

Performans 
Sonuç 

Değerlendirmesi 

Uygulayıcı 
Müdürlük 

1 
 

Vergi dönemleri 
gerek internet 

gerekse billboard 
afiş yoluyla 

vatandaşlara 
zamanında ve etkili 

biçimde 
duyurularak 
mükelleflere 

iletişimin 
zamanında ve 
doğru biçimde 

kurulması 
sağlanacak 

Belediye 
gelirlerindeki 

artış oranı 
10% % 16,87 

Vergi dönemleri 
gerek internet 

gerekse 
billboard afiş 

yoluyla 
mükelleflere 
gerekli bilgi 
verilmiştir. 

İşletme ve 
İştirakler 

Müdürlüğü 

2 

Belediye 
taşınmazlarının 
taşınmaz tespit 

tutanağı ile tespiti 
yapılacak, kirada 

olan, kiraya 
verilecek olan, 

satılacak olan veya 
üzerinde işgal olan 
taşınmazlar tespit 
edilecek tek tek 
fotoğraflanmak 

suretiyle de bir veri 
sistemi 

oluşturulacak. 

Belediye 
taşınmazlarında 
sağlanan gelir 

artış oranı 

10% -%3,52 

Kiralanan bazı 
işletmelerin kira 

tahsilatının 
önceki yıllarda 

peşin olarak 
alınması ve 

hukuk takibinde 
olanların da 

halen 
tahsilatının 

devam etmesi 
nedeniyle %3,52 

azalma 
görülmüştür 

İşletme ve 
İştirakler 

Müdürlüğü 
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Müdürlüğümüzün Görevleri;  

 Personelin rapor, izin vb. gibi konularını belirleyen tablonun düzenlenmesi ve bu 

işlemlerin Müdürün bilgisi dahilinde yapılarak takip edilmesi, 

 Müdürlükte görevli personelin yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirmelerinde avans 

evrakını düzenleyip ilgili kişinin avans alınmasının sağlanması, görev dönüşünden 

itibaren avans kapatma işleminin sonuçlandırılması, 

 Müdürlüğün ihtiyacı olan demirbaş ve kırtasiye malzemelerinin stok durumunu kontrol 

edip ihtiyaçlarını belirlemek. 

 Müdürlük demirbaşına kayıtlı tüm malzemeler ile ilgili gerekli işlemleri yaparak demirbaş 

defterinin mevzuata uygunluğunun sağlanması, 

 Müdürlüğe avans yolu ile alınan ayniyat malzemelerinin dönemler halinde raporlanarak 

İlgili Müdürlüğe gönderilmesi, 

 Müdürlüğün yıllık gelir-gider bütçesini ve ücret tarifesinin hazırlanması, 

 Müdürlüğe ait stratejik plan ve performans tablolarının hazırlanması konusunda 

Müdürlük birimlerinin koordine edilmesi ve hazırlanan tabloların İlgili Müdürlüğe 

gönderilmesi, 

 Müdürlüğün yıllık çalışma raporunun hazırlanmasının diğer birimler ile koordine 

edilmesi, 

 Müdürden sevki yapılan evrakların ilgili birimlere veya kişilere iletilmesi, günü gününe 

takip ederek gereğinin yapılarak Müdüriyet makamına sunulması, 

 Arşivlenen evrakların ve dosyaların daima düzenli tutulması ve korunması için gerekli 

önlemlerin alınması, 

 Müdürün verdiği direktifler ve talimatlar doğrultusunda çalışılması, 

 Müdürlük faaliyet alanı ile ilgili yazışmaların yapılması, 

 Bu yönetmelikte sayılan görevleri, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, Başkan ve 

Başkan Yardımcısının talimatları doğrulusunda yürütür. Kurum ve vatandaş talep, 

şikayetlerini inceleyerek cevaplandırır. 
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Müdürlüğümüz 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye kanununun 15/B bendi 

hükümlerine ve diğer kanun tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda çalışmaktadır. 

 

1. GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI 
 

İlçemizdeki ambalaj atıkları; 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Ambalaj Atıkları 

Yönetmeliği ve 12.07.2019 tarih 30829 sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği doğrultusunda, çevreye 

verilen zararın azaltılması amacı ile kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılmaktadır. 

Ambalaj atıkları tarafımızca hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı 

“Menderes İlçesi Ambalaj Atıkları Uygulama Planı” doğrultusunda lisanslı firma tarafından 

toplanmaktadır. Toplama çalışmalarında 5 adet kamyon, 4 adet kamyonet ve 1 adet denetim 

aracı olmak üzere toplam 10 adet araç kullanılmaktadır.  

Ambalaj atıkları; kutu, kafes, kumbara, mobil atık istasyonu ve konteynerlerde evsel 

atıklardan ayrıştırılarak kaynağında biriktirilmekte ve ayrı toplanmaktadır. Ayrıca kurumların 

evrak imhaları yapılmaktadır. Site, okul ve iş yerlerinden kumbara ve kafeslerle toplama 

yapılmaktadır. 2019 yılında toplama çalışmalarında; 1.396 adet iç mekân geri dönüşüm kutusu, 

275 adet dış mekan geri dönüşüm kutusu kullanılmıştır. 
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Menderes Belediyesi sınırları dahilinde mevcut olan tüm atık toplama konteyner, mobil 

istasyon ve cam kumbaralarına menderes.bel.tr internet sitesinden e-belediye hizmetleri 

sekmesi bilgilendirme hizmetleri bölümünden geri dönüşüm noktaları, envanter arama 

sekmesine girilerek ayrıntılı bir şekilde ulaşılabilir. 

Çevko Vakfı’nın önderlik ettiği “Nereye Atayım” projesiyle ilçe genelinde bulunan dış 

mekân kutularına karekod yapıştırılarak dijital ortamda harita üzerinden bu kutuların 

bulundukları yerler işaretlenmiştir. Bu uygulama ile sahadaki, depodaki geri dönüşüm 

kutularının takibi kolaylıkla yapılmaktadır. 

Toplanan ambalaj atıkları türlerine ayrıştırılan ambalaj atıkları preslenip balyalanarak 

geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir. Bu çalışmalar neticesinde çöp depolama sahalarına 

giden atıklar azaltılarak çevre kirliliğinin minimize edilerek, geri dönüşebilir atıklar ekonomiye 

kazandırılmakta, evsel katı atık toplama maliyetleri düşürülmekte ve hammadde tasarrufu 

sağlanmaktadır. 

2019 yılında Menderes ilçesi genelinden 4.125.867 kg ambalaj atığı toplanmıştır. 

Karışık Ambalaj (Kg) 

20
19

 

Ocak 206.820 Temmuz 390.810 

Şubat 211.590 Ağustos 394.120 

Mart 240.750 Eylül 389.900 

Nisan 244.500 Ekim 378.180 

Mayıs 350.000 Kasım 355.400 

Haziran 384.560 Aralık 579.237 

Toplam 4.125.867 

 

2. SIFIR ATIK TOPLAMA PROJESİ 
  

Yıl içerisinde Menderes Belediyesi ana binası ve tüm dış birim binalarında Sıfır Atık 

Projesine başlanılmıştır. Proje 3’lü toplama sistemiyle yürütülmekte olup her hafta cuma günü 

biriken atıklar toplanarak yüklenici firmaya matbu evrak karşılığı teslim edilerek Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığının sistemine elektronik sistem üzerinden girişi yapılmaktadır.  
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Görece Ziya Gökalp Caddesi Kim market karşısı, Kemalpaşa mahallesi 19 Mayıs Stadı 

yanı, Özdere Çukuraltı Mahallesi Menderes Belediyesi hizmet binası yanında olmak üzere 3 adet 

mobil istasyon konulmuştur. Mobil istasyonlar kâğıt, plastik, metal, atık yağ, atık pil ve elektronik 

atık olmak üzere 6 ayrı bölmeden oluşmaktadır.  

14.11.2019 tarihinde Atık İlaç Toplama sözleşmesi ve 07.11.2019 tarihinde Atık Yağ 

Toplama sözleşmesi imzalanarak Ocak 2020 tarihten itibaren planlı şekilde toplanmaya 

başlanacaktır. 

2019 yılı toplamında 10.092kg kâğıt, 155kg plastik atık toplanmıştır. Geri dönüşüme 

kazandırılan atıklar neticesindeki kazanımları fotoğraftaki gibidir.  

 
 

3. CAM ATIKLARI 
 
 

İlçemizde cam atıkları 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Ambalaj Atıkları Kontrolü 

Yönetmeliği ve Sıfır Atık Projesi doğrultusunda ülke ekonomisine katkı sağlaması amacıyla 

toplanmaktadır. Ayrı toplanan cam atıkları yıkanarak kırılmakta ve geri dönüşüm tesislerinde 

tekrar cam olarak işlenmektedir. İlçemizde cam atıkları toplamak amacı ile mahallelerimize 188 

adet cam konteynerı yerleştirilmiştir. Bu konteynerler ilçemizin en yoğun caddelerine, sitelere, 

iş merkezlerine yerleştirilmektedir. Bu çalışmalar neticesinde atıklar doğaya zarar vermeden 

ekonomiye kazandırılmakta ve hammadde tasarrufu sağlanmaktadır. 
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2019 yılında Menderes ilçesi genelinden 456.840kg cam atığı toplanmıştır. 

Aylara Göre Toplanan Cam Miktarı (Kg) 
20

19
 

Ocak 38.070 Nisan 38.070 Temmuz 38.070 Ekim 38.070 

Şubat 38.070 Mayıs 38.070 Ağustos 38.070 Kasım 38.070 

Mart 38.070 Haziran 38.070 Eylül 38.070 Aralık 38.070 

Toplam 456.840 

 
4. ATIK PİLLER 

 

Kullanım ömrünü tamamlamış olan piller 

31.08.2004 tarih 25569 sayılı Atık Pil ve 

Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 

doğrultusunda evsel atıklardan ayrı olarak 

biriktirilmeli ve toplanmalıdır. Bu konuda 

Müdürlüğümüz Bakanlık tarafından 

yetkilendirilmiş olan lisanslı dernek ile 

yapmış olduğu protokol çerçevesinde 

çalışmalarını sürdürmektedir. Resmi kurum/kuruluş, iş yerleri, muhtarlıklar ve okullara 

dağıtılan atık pil toplama kutusu ve bidonları ile atık piller evsel atıklardan ayrı biriktirilmekte 

ve Belediyemiz ekiplerince toplanmaktadır. Toplanan atık piller depolanmakta ve lisanslı 

dernek tarafından bertaraf edilmektedir. Bu çalışmalar neticesinde toprak için yüksek 

derecede kirletici olan atık piller toplanarak çevre kirliliğinin önüne geçilmektedir. Toprağa 

karışan piller yok olmayıp zamanla içindeki elementlere ayrışarak yer altı sularına karışıp 

doğaya zarar vermektedir. İlçemizdeki okullara birçok atık pil kutusu ve broşür dağıtılmıştır. 

2019 yılında 715kg pil toplanmıştır. 

 
5. ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 

 
2872 sayılı Çevre Kanunu ve bağlı yönetmelikleri gereği geri dönüşüm ve tehlikeli atıklar 

hakkında okullarda eğitim çalışmaları yapılmaktadır.  

Geri dönüşüm ve sıfır atık projeleriyle ilgili aşağıda belirtilen tarihlerde öğrenci ve 

öğretmenlere eğitim verilmiştir. 
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Altıntepe İlköğretim Okulu-09.01.2019 

   

 

 

 

 

 

 

Ataköy İlköğretim ve Ortaokulu-06.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bayrak Anaokulu-06.01.2019   

  

 

 

 

 

 

 

Bulgurca İlköğretim ve Ortaokulu-27.02.2019 
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Çileme İlköğretim ve Ortaokulu-4.12.2019  

 

 

 

 

 

 

 

Değirmendere İlköğretim ve Ortaokulu-11.12.2019        

       

 

 

 

 

 

Gümüldür Hasan Eren İlköğretim Okulu-20.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Mustafa Kemal İlköğretim Okulu-03.01.2019 
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Şehit Mustafa Mutlu İlköğretim Okulu-13.02.2019 

 

 

 

 

 

  

 

Şehit Hasan İncekar Ortaokulu-20.02.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Yeniköy İlköğretim ve Ortaokulu-13.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

185 
 

Dünya Çevre haftası münasebetiyle haziran ayında Özdere Çukuraltı sahili halk plajında 

stant kurulmuş ve halka geri dönüşüm konusunda bilgiler verilmiştir. Bu kapsamda bilgilendirme 

broşürleri, bez pazar çantaları ve şapkalar dağıtılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ŞİKÂYET TALEP YÖNETİMİ 
  

2019 yılı içerisinde Müdürlüğümüze yazılı veya telefonla yapılan başvurulara, zaman 

kaybetmeden cevap verilmiştir. Çevre kirliliklerinin önlenmesi ve çevre düzeninin sağlanması 

amacıyla 5393 belediye kanunu ve 2872 sayılı çevre kanunun 15/B maddesi çerçevesinde 

bölgede kontroller yapılmaktadır. Dilekçe ve WhatsApp şikâyet hattı yolu ile gelen şikâyetlere 

en kısa zamanda müdahale edilerek gerekli işlemler yapılmaktadır. Çevre ve insan sağlığına 

zararlı olan faaliyetler en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Yapılan kontroller sırasında çevre 

kirliliğine sebep olanlar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır.  

7. ATIK YAĞ TOPLAMA PROJESİ 
 

2019 Yıl sonunda çalışmalara başlanmış olup 2020 yılında muhtarlıklara konulacak olan 

toplama ekipmanları ile proje yürütülecektir. 

 
8. ECZANELERDE ATIK TOPLAMA PROJESİ 

 

2019 Yıl sonunda çalışmalara başlanmış olup 2020 yılında eczanelere konulacak olan 

toplama ekipmanları ile proje yürütülecektir. 
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2019 Yılı Faaliyet Performans Eşleştirme Tablosu 

Sıra Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleşme 
Durumu 

Performans Sonuç 
Değerlendirmesi 

Uygulayıcı 
Müdürlük 

1 

İlgili kurum ve 
kuruluşlar ile sağlıklı 

çözümler 
üretebilmek için 

koordinasyon 
sağlanacak. 

Çevresel kirlilikle ilgili 
şikâyetlerin azalma 

oranı 
% 85 % 85 

Muhtarlıklar, MEB 
okulları, İlçe Sağlık 

Müdürlüğü ile çevre 
kirliği konusunda iş 

birliği yapıldı. 

Çevre 
Koruma ve 

Kontrol 
Müdürlüğü 

2 

Sıhhi ve gayrisıhhi 
işyerlerinin çevresel 

etkileri, yapılacak 
denetimler sonucu 

halk sağlığını 
minimum 

etkileyecek hale 
getirilecek. 

Çevresel kirlilikle ilgili 
şikâyetlerin azalma 

oranı 
% 85 % 85 

Ruhsat ve Denetim 
Müdürlüğü ve 

Zabıta Müdürlüğü 
işbirliğiyle 

denetimler yapıldı. 

Çevre 
Koruma ve 

Kontrol 
Müdürlüğü 

3 

İlçemizde oluşan 
ambalaj atıkları, ilgili 

kanun ve 
yönetmelikler 

dahilinde cinslerine 
göre ayrı ayrı 

toplanacak, bertaraf 
edilme ve geri 

dönüşümü 
sağlanacak. 

Çevresel kirlilikle ilgili 
şikâyetlerin azalma 

oranı. 
% 85 % 85 

Anlaşma yapılan 
lisanslı firmalarla 

kaynağında toplama 
yapılmaktadır. 

Çevre 
Koruma ve 

Kontrol 
Müdürlüğü 

4 

Çevre temizlik, atık 
türleri, atıkların 

ayrıştırılması gibi 
konularda; çeşitli 

materyaller (afiş, el 
broşürü, pankart, 
CD, kitapçık vb.), 

gezi, yarışma, 
seminer, panel gibi 

organizasyonlar 
düzenlenecek. 

Vatandaş 
memnuniyetindeki 

artış oranı 
% 85 % 85 

Halkın yoğun olduğu 
noktalarda stant 

kurularak el 
broşürü, kitapçıklar 

dağıtıldı. 

Çevre 
Koruma ve 

Kontrol 
Müdürlüğü 

5 

Uygulanan projelere 
katılımın sağlanması 

için ödüllü 
kampanyalar 

düzenlenecek. 

Gönüllü kampanya 
sayısı 

2 2 

İlçe genelinde fazla 
pil toplayan okullara 

İ.B.B. tarafından 
verilen yarışmaya 

katılımları sağlandı. 
Belediyemize yağ, 
plastik, kâğıt atık 
getirenlere kitap 

dağıtıldı. 

Çevre 
Koruma ve 

Kontrol 
Müdürlüğü 

6 

Kullanılmış 
kızartmalık yağ 

üreticisi işyerlerinin, 
oluşan kızartmalık 

yağlarının defalarca 
kullanılmasının 
engellenmesi 

amacıyla gereken 
denetimlerin 

yapılması 
sağlanacak. 

Denetimlerin artış 
oranı 

% 90 % 90 

Lokantalar ve büyük 
otellere denetim 

yapılmış ve lisanslı 
firmalara yağlarının 
verilmesi sağlandı. 

Çevre 
Koruma ve 

Kontrol 
Müdürlüğü 
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2019 Yılı Faaliyet Performans Eşleştirme Tablosu 

Sıra Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleşme 
Durumu 

Performans Sonuç 
Değerlendirmesi 

Uygulayıcı 
Müdürlük 

7 

Geri dönüşüm 
projesine katılan 

konut sayısı 
yapılacak 

etkinliklerle Ambalaj 
Atıkları Yönetim 
Planına uygun ve 
kademeli olarak 

arttırılacak. 

Geri dönüşüm 
projesine katılan 

konut sayısı artış oranı 
% 85 % 85 

Dış mekân 
kutularının sayısı 

artırıldı. Daha fazla 
konuta ulaşıldı. 

Çevre 
Koruma ve 

Kontrol 
Müdürlüğü 

8 

Okullar, kamu 
kurum ve 

kuruluşları, büyük 
marketler, 

fotografçılar, 
muhtarlıklar, 

hastaneler, sağlık 
ocakları gibi yerlere 

atık pil kutuları 
yerleştirilecek ve 
afişler asılacak. 

Vatandaş 
memnuniyetindeki 

artış oranı 
% 80 % 80 

Tüm eğitim 
kurumları, sağlık 
ocakları, büyük 

marketler, 
muhtarlıklar vb. 

yerlere pil kutuları 
dağıtıldı. 

Çevre 
Koruma ve 

Kontrol 
Müdürlüğü 

9 

Atık pil toplama 
noktaları 

oluşturulacak ve 
devamlılığın 

sağlanması amacıyla 
belli aralıklarla piller 

toplanacak. 

Toplanan pillerin kg 
bazında toplama oranı 

%85 %85 

Tüm eğitim 
kurumları, sağlık 
ocakları, büyük 

marketler, 
muhtarlıklar vb. 

yerlere pil kutuları 
dağıtıldı. 

Çevre 
Koruma ve 

Kontrol 
Müdürlüğü 

10 

Okullar ve sivil 
toplum örgütleri ile 

koordineli bir 
biçimde geri 

dönüşüm 
projelerinin 

üretilmesi ve gerekli 
seminerlerin 

yapılması 
sağlanacak. 

Yapılacak seminer 
sayısı 

4 4 

Eğitim kurumları ile 
işbirliği halinde 
bilinçlendirme 

eğitimleri 
yapılmıştır. 

Çevre 
Koruma ve 

Kontrol 
Müdürlüğü 

11 

GSM ruhsatı verilen 
veya verilecek olan 

işletmelerin 
denetimleri 
yapılacak. 

GSM ruhsatı verilen              
işletmelerle ilgili 

şikayetlerin azalma 
oranı 

%85 %85 

GSM ruhsat alan 
işletmeler zabıta ve 

ruhsat birimi 
marifetiyle 

denetlenmiştir. 

Çevre 
Koruma ve 

Kontrol 
Müdürlüğü 
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Müdürlüğümüzün Görevleri;  

 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2559 Sayılı Polis ve Salahiyet Kanunu ve 2005/9207 Sayılı 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince işyerlerini 

ruhsatlandırmak,  

 İlçe sınırlarında ruhsatsız faaliyet gösteren işletmelerin denetimlerinin yapılarak gerekli 

yaptırımları uygulamak,  

 Belediye Meclisince belirlenen Ruhsat harçları tahakkuklarını düzenlemek,  

 2464 Sayılı Gelirler Kanununa göre yapılan alınan harçları tahakkuk ettirmek,  

 İşyeri ruhsatlandırma aşamasında İmar, Fen İşleri, İtfaiye, Sağlık ve Asayiş yönünden 

incelenmesi amacıyla ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmak, 

 Müdürlük ile ilgili her türlü şikâyetlerinin tetkik edilerek sonuçlandırmak, ilgili birim veya 

kuruluşlara yönlendirmek,  

 Ruhsatsız Umuma Açık işyerleri ile ilgili Kamu Kurum ve kuruluşlarından gelen yazılar ile 

vatandaştan gelen şikâyetler değerlendirilerek mahallinde denetim yapmak,  

 Kamu kurum ve kuruluşlar aracılığıyla vatandaşın şikâyet ve temennileri hakkında gerekli 

incelemeler ve çalışmalar yaparak en geç 30 gün içerisinde vatandaşı ve ilgili kurumu 

bilgilendirmek, 

 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptali için başvuruda bulunan işletmecilerin gerekli 

denetimleri ve işlemlerinin yapılarak ilgili kurumları ve işletmeciyi bilgilendirmek, 

 Müdürlük kayıtlarının bilgisayar ortamında sürekli güncelliğini sağlamak,  

 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için başvuruda bulunan işletmecilerin işyerlerinin 

komisyonca incelenerek uygunluğunu kontrol etmek,  

 Verilen işyeri ruhsatları yönetmelikte belirtilen kurumlara süresi içerisinde göndermek, 

 Mesul Müdürlük, Canlı Müzik Belgesi işlemlerini gerçekleştirmek, 

 Ruhsat düzenlenen işyerlerinin, 2005/9207 sayılı Yönetmeliğin 13. ve 23. maddesine 

göre bir ay içerisinde denetimini yapmak. 
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Müdürlüğümüz 2019 yılı içerisinde aşağıda belirtilen hizmetleri vermiştir; 

Yıl içerisinde 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 197 adet ‘‘İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’’  verilmiştir. 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları müdürlüğümüz denetim ekipleri tarafından işletmeler ziyaret 

edilerek yerinde takdim edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Yıl içerisinde müdürlüğümüz tarafından İlçe sınırlarında bulunan işyerlerine toplam 3 

adet ‘‘Canlı Müzik İzin Belgesi’’ verilmiştir.    

2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 35. Maddesinde 

‘‘Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare 

etmek üzere bir mes’ul müdür görevlendirilir. Gerçek kişiler de işyerine mes’ul müdür 

görevlendirebilir. Görevlendirilen mes’ul müdür yetkili idareye bildirilir’’ hükmü gereğince 7 

adet işletmeye Mesul Müdür Belgesi verilmiştir. 

2019 yılında müdürlüğümüz tarafından İlçe sınırları 

içerisinde bulunan perakende alkollü içki satan yerler ile 

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 33 adet ‘‘Mesafe Uygunluk Belgesi’’ verilmiştir. 
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2019 yılında müdürlüğümüz 

tarafından ilçe sınırları içerisinde, 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 

uygulanmıştır.     

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 13. Maddesinde belirtilen 

‘‘İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilen işyerleri yetkili idareler tarafından, ruhsatın verildiği 

tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde kontrol edilir. İşyerinin bu süre içerisinde kontrol 

edilmemesi halinde ruhsat kesinleşir’’ hükmüne istinaden yasal süre içerisinde müdürlüğümüz 

tarafından faaliyet konusuna uygun çalışıp çalışmadığı, işyerlerinin hijyen kurallarına uygun olup 

olmadığı gibi konularda denetimler yapılır.            

Yıl içerisinde Müdürlüğümüze havale edilen şikâyet dilekçeleri yerinde değerlendirilmiş 

olup gerekli yasal işlemler uygulanmıştır. 

2019 yılında Müdürlüğümüz tarafından 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatları Yönetmeliği 7. maddesine göre, işyerlerine verilen ruhsatların birer örnekleri aylık 

rutin olarak Sigorta İl Müdürlüğüne ve İlgili Ticaret Odasına gönderilmiştir. 

 Yıl içerisinde Müdürlüğümüze  G.S.M (Gayrisıhhî müessese) ruhsatı başvurunda 

bulunan işyerlerinin İZSU görüşleri sorulmakta olup olumlu sonuçlanması ve diğer evraklarında 

mevzuata uygun olarak süresi içerisinde getirilmesi sonucu başvuru sahibi adına ruhsat 

düzenlenmektedir.  

 2019 yılında Müdürlüğümüz tarafından İlçe sınırları içerisinde 2005/9207 Sayılı İşyeri 

Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başvurusunda 

bulunan şahıs ve kuruluşlardan gerçekleştireceği faaliyet koluna göre ‘‘İtfaiye Raporu’’ 

istenmektedir. İtfaiye Raporu için, başvuru sahiplerinin İBB İzmir İtfaiye Daire Başkanlığına 

gitmeden Belediyemize verdikleri bir form ile; İzmir Büyükşehir Belediyesi web sitesinden 
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“İtfaiye Uygunluk Takip Sistemi üzerinden Müdürlüğümüzün yetkilendirilmiş personelleri 

tarafından takibi yapılmaktadır. 

Yıl içerisinde Müdürlüğümüz tarafından verilen Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri 

için düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının fotokopileri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe 

Jandarma Komutanlığına düzenli olarak gönderilmektedir. 

 

 

 

Yıl içerisinde Müdürlüğümüz tarafından İşyeri 

Açma ve Çalışma Ruhsatları verilen işyerlerine ayrı ayrı 

dosyalar oluşturularak arşivlenmiştir.   

  

 

 

 

Yıl içerisinde Müdürlüğümüz ile Zabıta 

Müdürlüğü denetim ekipleri koordineli olarak 

İlçemizde bulunan işyerlerinin İşyeri Açma ve 

Çalışma Ruhsatı ile hijyen yönünden denetimler 

yapılarak kurallara uygun olarak faaliyet gösteren 

işletmelere plaket verilmiştir.  

 

Kış sezonu öncesi odun ve kömür depolarında denetimler gerçekleştirilmiştir. Kömür 

satışı ile Ruhsat belgeleri kontrol edilerek kaçak kömür satışının önüne geçilmiştir. 

 

 



 

193 
 

Yıl içerisinde Müdürlüğümüz ve Zabıta Müdürlüğü işbirliği ile ilçemizde bulunan okul 

kantinlerinin ruhsat, temizlik ve hijyen denetimleri yapılarak mevzuata uygun faaliyet 

göstermeyen işletmelere cezai işlem uygulanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müdürlüğümüz ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri 

tarafından yılbaşı öncesi denetim yapıldı. Kuruyemiş 

satıcıları ile tatlı imalathaneleri ve pastanelere yönelik 

gerçekleştirilen denetimlerde hijyen, sağlık koşullarının 

uygunluğu ve ruhsat kontrolleri gerçekleştirildi.  

2019 yılı içerisinde ilçemiz sınırları dâhilinde 

Müdürlüğümüz tarafından verilen ruhsat ve belgeler, 

sınıflarına ayrılarak liste halinde aşağıda belirtilmektedir.  

Verilen Ruhsat / Belge Adet 

Sıhhi Müessese Ruhsatı 150 

G.S.M. Ruhsatı 11 

Umuma Açık Müessese Ruhsatı 36 

Hafta Tatili Ruhsatı - 

Canlı Müzik İzni 3 

Mesafe Uygunluk Belgesi 33 

Mesul Müdürlük Belgesi 7 
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2019 Yılı Faaliyet Performans Eşleştirme Tablosu 

Sıra Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleşme 
Durumu 

Performans Sonuç 
Değerlendirmesi 

Uygulayıcı 
Müdürlük 

1 

İlgili kurum ve 
kuruluşlar ile sağlıklı 

çözümler 
üretebilmek için 

koordinasyon 
sağlanacak. 

Çevresel kirlilikle ilgili 
şikayetlerin azalma 

oranı 
% 85 % 85 % 100 

Ruhsat ve 
Denetim 

Müdürlüğü 

2 

Sıhhi ve gayrisıhhi 
işyerlerinin çevresel 

etkileri, yapılacak 
denetimler sonucu 

halk sağlığını 
minimum seviyede 

etkileyecek hale 
getirilecek 

Çevresel kirlilikle ilgili 
şikayetlerin azalma 

oranı 
% 85 % 85 

Yapılan 
denetimlerde halk 
zararı olabilecek 

işletmeler uyarılarak 
mevzuata uygun 

faaliyet 
göstermeleri 
sağlanmıştır. 

Ruhsat ve 
Denetim 

Müdürlüğü 

3 

GSM ruhsatı verilen 
veya verilecek olan 

işletmelerin 
denetimleri 
yapılacak. 

GSM ruhsatı verilen 
işletmelerle ilgili 

şikayetlerin azalma 
oranı 

% 85 % 85 % 100 
Ruhsat ve 
Denetim 

Müdürlüğü 

4 

Ruhsatsız 
işyerlerinin tespitine 

yönelik 5 kişilik 
ruhsat denetim 

ekibi oluşturulacak. 

Ruhsatlı işyeri sayının 
artış oranı 

% 85 % 90 

2019 yılımda 
belirlenen hedefe 

ulaşılmış olup 
denetimler 

sürdürülmektedir. 

Ruhsat ve 
Denetim 

Müdürlüğü 

5 

Ruhsatsız çalışan 
işyerlerinin tamamı 
tespit edilerek ilgili 

kanunlarda 
belirtilen cezalar 

uygulanacak 

Ruhsatlı işyeri 
sayısında artış oranı 

% 85 % 90 

Ruhsatsız çalışan 
işyerleri faaliyetten 

men edilerek 
mühürlenmiştir. 

Ruhsat ve 
Denetim 

Müdürlüğü 

6 

Ruhsat almadan 
çalıştığı tespit edilen 

işyerlerinin ruhsat 
almaları sağlanacak. 

Ruhsatlı işyeri sayının 
artış oranı 

% 85 % 90 

Denetimler 
neticesinde 

ruhsatsız 
işyerlerinde azalma 

görülmektedir. 

Ruhsat ve 
Denetim 

Müdürlüğü 

7 

Ruhsat almayan 
işyerlerinin 

mühürlenmesi 
sağlanacak. 

Ruhsatlı işyeri sayının 
artış oranı 

% 85 % 90 % 106 
Ruhsat ve 
Denetim 

Müdürlüğü 
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Müdürlüğümüzün Görevleri;  

 Evsel katı atıkların toplanmasını sağlamak, 

 Toplanan evsel atıkların transfer istasyonlarına veya depolama alanına taşınmasını 

sağlamak, 

 Cadde, sokak, bulvar, meydanların düzenli olarak süpürülerek ve yıkanarak 

temizlenmesini sağlamak, 

 Cadde, sokak, bulvarlarda kaldırım kenarı ve kaldırım üstü otların biçilmesi ve 

toplanmasını sağlamak, 

 Otların imhasına yönelik ilaçlama çalışmalarını yürütmek, 

 Çöp toplama ve sokak temizliği çalışmalarının aksamadan yürütülmesi için gerekli tüm 

tedbirleri almak, bu amaca ilişkin plan ve programları belirlemek, takip ve kontrolünü 

sağlamak, 

 Çöp toplama ve çöp nakli ile süpürme ve temizlik işlerinin aksamadan yürütülmesi için 

mevzuatın öngördüğü şekilde ihale dosyalarını hazırlamak, takip ve kontrol 

mekanizmasını kurarak, söz konusu iş ve işlemlerin sözleşme ve şartnameler uygun 

yapılmasını sağlamak, 

 Hastaneler, okullar, camiler, pazaryerleri gibi kamu alanlarında çöp toplama 

çalışmalarını insan ve çevre sağlığını tehlikeye atmadan, en etkili biçimde yürütülmesini 

sağlamak için gerekli programlamaları yapmak ve denetlemek, 

 Hastane, okul, cami gibi kamu alanlarında evsel atıkları toplamak,  

 Çöp konteynerleri, çöp kutuları vb. ile ilgili tespit çalışmaları yapmak, eksiklikleri 

gidermek,  

 Belirli programlar dahilinde konteynerleri ve çevresini yıkamak, dezenfekte etmek için 

gerekli çalışmaları yapmak, 

 Pazaryerlerinin çöplerini toplamak ve daha sonra süpürme ve yıkama işlemleri ile 

temizlenmesini sağlamak, 

 Çöp toplama araçlarına alınamayacak büyüklükteki eski ev eşyalarının (koltuk, kanepe, 

buzdolabı vb.) toplanmasını sağlamak, 

 Kurban satış ve kesim yerlerinde temizlik çalışmalarını yürütmek, 

 Moloz ve hafriyat atıklarının evsel atıklardan ayrı olarak Fen İşleri Müdürlüğü ile 

müşterek çalışmalarla kaldırılmasını sağlamak,  

 Yürütülen hizmetler ile ilgili olarak gerek doğrudan ve gerekse Belediyemizin birimleri 

kanalıyla bildirilen talep ve şikâyetleri ivedi olarak değerlendirmek ve şikâyet sahibinin 

bilgilendirilmesini sağlamak, 

 Yürütülen çalışmalar ve yeni başlayacak uygulamalar hakkında vatandaşımızın 

bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, ilgili müdürlüklerle yapılacak ortak 

çalışmalar ile afiş, broşür, el ilanı, duyuru ilanı gibi malzemelerin hazırlatılarak 

dağıtılmasını sağlamak, 

 Müdürlüğümüz faaliyetleri ile ilgili basında yer alan haberleri takip etmek, konuyla ilgili 

gerekli önlemleri almak, 

 Çöp toplama araçlarının eksikliklerini tespit etmek, ilgili Müdürlükle müşterek çalışmalar 

yaparak bu eksikliklerin giderilmesini sağlamak, 
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 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanun kapsamında düzenlenen Yönetmelikler ile 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun “Çevreyi Kirletme” başlıklı 41. maddesinde belirtilen fiiller 

ile ilgili Zabıta Müdürlüğü denetim çalışmalarının ortaklaşa yürütülmesini sağlamak, 

 Kış aylarında soba, kalorifer, kömür vb. atıklarının toplanmasını sağlamak, 

 Belediyece sosyal etkinlik yapılan alanların temizlenmesi çalışmalarını yürütmek, 

 Sahil kenarlarının temizliğini yapmak ve sahil düzenleme çalışmalarında Fen İşleri 

Müdürlüğü ile iş birliğinde bulunmak, 

 İlçe sınırları içerisinde ilaçlama çalışmalarında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 

koordinasyonlu çalışmak, 

 Müdürlüğün ilgili mevzuatı gereği görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda, 

ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda, Başkanlık oluru ile 

komisyonlarda yer almak, gerekli iş ve/veya işlemlerin yürütülmesini sağlamak, 

 Müdürlüğünün görev alanına giren konularda, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer 

mevzuata dayanılarak, belediye encümeni ve meclisine, görüş ve/veya karar alınması 

için yazı yazmak, 

 Yapım ve hizmet alımı işlerine ait geçici ve kesin kabul komisyonlarında ve mal alımı 

işlerinde muayene ve kabul komisyonlarında görev yapmak, komisyon görevlisi olmasa 

dahi, gerekli olduğunda kabul komisyonlarına eşlik etmek, 

 Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek. 
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Müdürlüğümüz 44 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 personelimizle hareket ederek halkımıza en iyi 

hizmeti sunmaktadır.  

 

Başkanımız Sayın Mustafa KAYALAR 
ile Temizlik İşleri Müdürü ve Personelleriyle Yapılan Bayramlaşma Programı 

 

Müdürlüğümüz; 

• Bulvar, cadde ve sokakların süpürülmesi, 

• Semt pazar yerlerinin artık ve atıklarının kaldırılması,  

• Süpürme ve yıkama işlemlerinin yapılması, 

• İbadethane ve okul temizliklerinin yapılması,  

• Konteyner bakım, onarım, boyama ve yıkanarak dezenfekte edilmesi,  

• Çevre ile ilgili gelen talep ve şikayetlere cevap verilmesi,  

• İlaçlama ekibi ile yaz döneminde hizmet verilmesi,  

• Temizlik işlerinde çalışan personel ve araçların puantajının yapılması,  

• Atık ot ve molozları toplama hizmetlerinin yapılması hizmetlerini de yürütmektedir. 
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Müdürlüğümüzce daha iyi hizmet anlayışı ile hiçbir şekilde aksama olmaması için 

araçlara araç takip sistemleri takılarak, araçların çalıştığı konumlar duraklama ve rölantileri her 

gün ayrı ayrı hesaplanarak değerlendirilmektedir.  

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. 

Büro Personeli olarak Perihan GÜNDÜZ, Saha Personeli olarak da Fevzi TOSUN ayın 

çalışanı seçilerek ödüllendirilmişlerdir. Müdürlüğümüz adına kendilerine teşekkür ederiz. 

 

 

 

 

 

 

 
Müdürlüğümüzde Büro ve Saha Personeli Olarak Ayın Çalışanı Olarak Seçilen Personellerimiz 

 

 
1. CAMİİ TEMİZLİĞİ  

 

 İlçe genelinde bulunan 63 camii’nin rutin olarak iç ve 

dış mekanlarının temizliği dört kişilik ekibimiz tarafından belli 

bir program dahilinde yapılmaktadır. 
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2. EV TEMİZLİĞİ 
 

Dört kişilik ekibimizle birlikte 

yıl içerisinde toplam 45 yaşlı ve 

muhtaç ailemizin ev temizliği 

yapılmıştır. 

      

 

3. KONTEYNER VE VARİL BAKIM, ONARIM VE BOYAMA YAPILMASI 
 

Yıl içerisinde ilçe genelinde toplam 1.079 konteynere bakım, onarım ve boyama işlemleri 

yapılmıştır.  
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4. SİVRİSİNEKLE MÜCADELE ÇALIŞMALARIMIZ 
 

İlçe genelinde bulunan mahalle ve köylerimizde yaz 

sezonunda sivrisinekle mücadelemiz araç üstü ilaçlama 

sistemi (ULV) kurulu 6 araç ile hava koşulları uygun 

olduğu sürece periyodik olarak devam etmiştir.  
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5. PAZAR YERLERİNİN TEMİZLİĞİ 
 

o İlçe merkezinde kapalı pazar yerinde haftada iki kere,  

o Ataköy, Değirmendere, Görece, Çileme, Tekeli, Oğlananası, Bulgurca 

mahallelerimizde haftada bir kere,  

o Küçük köylü pazarı, Gümüldür’ de haftada bir kere, 

o Kapalı pazar yeri ve yaz sezonu her gün gece pazarı,  

o Özdere de ise haftada üç kere pazar kurulmaktadır.  

Esnafın tezgâhlarını toplamasından hemen sonra el ile alan süpürülerek, tazyikli su ile 

yıkanmakta ve vakumlu süpürme makinesi ile süpürülerek sabaha temiz bir şekilde halkımıza 

sunulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. OT VE MOLOZLARIN TOPLANMASI 
 

2019 yılında Özdere ve Gümüldür’de 13.520 adet traktör, 8.900 adet kamyon, 7.400 

adet kamyonet ot ve moloz atığı toplatılmıştır. 

Menderes ve Görece’den ise; 1.500 adet kamyonet, 450 transit ve 980 adet traktör, 

4.000 adet kamyon ot ve moloz atığı toplatılmıştır. 
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7. SÜPÜRGECİLER, SÜPÜRGE MAKİNESİ İLE CADDE VE SOKAKLARIN SÜPÜRÜLMESİ 

 
İlçemizdeki tüm cadde ve sokaklarımız belli bir program dahilinde süpürülmektedir. Buna 

paralel olarak yine ilçemizdeki ana arter konumunda olan caddelerimiz her gün vakumlu yol 

süpürme aracı ile süpürülmektedir.  

İlçemizdeki tüm mahallelerde Fen İşleri ve Park 

ve Bahçeler Müdürlükleri ile koordineli olarak belirli 

program dahilinde rutin saha çalışmaları 

yapılmaktadır. 

İlçe genelinde bulunan tüm cadde ve sokakların 

fil ve el ile süpürülmesi işlemi 37 personel ile hafta 

boyu rutin olarak yapılmaktadır. 
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8. SAHİL TEMİZLİĞİ 

 
Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli bölgesinde sahillerin temizliği ekiplerimiz tarafından 

sahil temizleme araçları ile rutin olarak yapılmaktadır.   
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9. TRETUVAR TAŞLARININ BOYANMASI 

 
Ekiplerimiz tarafından sahil bölgesinde tretuvar 

taşlarının boyanması yapılmaktadır. 

 
       
 
  

10. KONTEYNER YIKAMA ARACI İLE KONTEYNERLERİN YIKANMASI 

 
İlçemizde tüm sokaklarda bulunan 

konteynerlerin kötü koku ve bakteri oluşumuna 

karşı konteyner yıkama makinesi (kombi) ile 

temizlik ve dezenfekte uygulaması rutin olarak 

yapılmaktadır. 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

11. KONTEYNERLERİN İLAÇLANMASI 

 
İlçemiz genelinde bulunan 

konteynerlerin ilaçlaması ekiplerimiz 

tarafından rutin olarak yapılmaktadır.    

 
 
  
   
 

 

Konteyner Yıkaması 
Ocak - 

Şubat - 

Mart - 

Nisan - 

Mayıs - 

Haziran - 

Temmuz 262 

Ağustos 777 

Eylül 428 

Ekim - 

Kasım - 

Aralık - 

Toplam 1.467 
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Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi 

 
İlçemiz Barbaros Mahallesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temizlik İşleri Müdürlüğü Araç Durumu 

 

Belediyemiz Bünyesindeki Araçlar Kiralanan Araçlar 

Araç Cinsi Adedi Araç Cinsi Adedi 

Binek Araç 1 13+1,5 m3 Çöp Kamyonu 7 

Damperli Kamyon 4 11+1,5 m3 Çöp Kamyonu 1 

Çift Kabin Kamyonet 1 7+1 m3 Çöp Kamyonu 9 

Tek Kabin Kamyonet 3 5,5 m3 Yol Süpürme Aracı 1 

Çöp Kamyonu 3 5 m3 Yol Süpürme Aracı 2 

Traktör 3 İşçi Dağıtım Aracı 1 

Traktör Sahil Temizleme 1 Fil (El İle Yol Süpürme Aracı) 3 

Konteyner Kaldırıcı Özel Amaçlı Kamyon 1 Damperli Kamyon 1 

Konteyner Yıkama Aracı 1 Traktör 1 

Vidanjör 1 Kazıcı Yükleyici 1 1 

Yol Süpürme Aracı 1 Kazıcı Yükleyici 2 1 

Sahil Temizleme Makinası 1 İbadethane Temizlik Aracı 1 

Sulama Aracı 1 7+1 m3 Çöp Kamyonu (Sezonluk) 6 

Toplam 22 Toplam 35 
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Faaliyetlere İlişkin Değerlendirmeler 
 

• Menderes, Özdere ve Gümüldür’ de 44.157.039,00 ton katı atık toplatılmıştır. 

• Özdere ve Gümüldür’de 13.520 adet traktör, 8.900 adet kamyon, 7.400 adet kamyonet 

ot ve moloz atığı toplatılmıştır. 

• Menderes ve Görece’ den ise; 1.500 adet kamyonet, 450 transit ve 980 adet traktör, 

4000 adet kamyon ot ve moloz atığı toplatılmıştır. 

• Özdere, Gümüldür ve Mendereste 2019 yılı içerisinde ortalama 1079 adet konteynere 

bakım, onarım ve boyama yapıldıktan sonra ihtiyaç olan bölgelere dağıtımları yapılmıştır. 

• Okul ve ibadethane temizlik ekibimiz tarafından; 63 adet caminin temizliği rutin olarak 

her ay yapılmaktadır.   

• İlçemizde toplam 1.467 tane konteyner yıkaması yapılmıştır. 

• Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak toplam 176 personel görev yapmıştır.  

• Bütün mahalle, sokak ve köy meydanları rutin olarak 37 süpürgecimiz tarafından 

süpürülerek temizlemesi yapılmıştır. 

• Yıllık olarak 10.493.191,30 TL araç hakedişi, 9.377.818,47 TL personel hakedişi 

yapılmıştır. 

 

İSTATİSTİKİ VERİLER 
 

1. 2019 Yılı Katı Atık Tonaj Raporu 
 

Ay  Tonaj Günlük 

Ocak 3.415.273,00 113.842,43 

Şubat 1.897.458,00 63.248,60 

Mart 2.039.147,00 67.971,57 

Nisan 2.008.808,00 66.960,27 

Mayıs 3.719.125,00 123.970,83 

Haziran 4.669.103,00 155.636,77 

Temmuz 5.659.515,00 188.650,50 

Ağustos 5.948.650,00 198.288,33 

Eylül 4.501.715,00 150.057,17 

Ekim 3.850.885,00 128.362,83 

Kasım 3.355.130,00 111.837,67 

Aralık 3.092.230,00 103.074,33 

Toplam 44.157.039,00 1.471.901,30 
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2. Avansa İlişkin Veriler 
  

 

Sıra 
 No 

Fatura 
Tarihi 

Firma Adı Açıklama 
Avans 
Tutarı 

Kdv'siz 
Tutar 

Kdv 
%18 

Kdv'li 
Tutar 

1 21.01.2019 
Kademe Atık 

Teknolojileri Sanayi 
A.Ş. 

Orta Fırça Alımı 1.550,00 1.305,00 234,90 1.539,90 

2 6.03.2019 
Kademe Atık 

Teknolojileri Sanayi 
A.Ş. 

Orta Fırça, Vakum 
Ağzı Kauçuğu ve 
Sulama Nozulu 

Alımı 

1.550,00 1.300,00 234,00 1.534,00 

3 9.03.2019 
Düntem 

Endüstriyel 
Tüketim Malları 

Nitrik Asit 1.550,00 1.310,00 235,80 1.545,80 

4 21.03.2019 Yıldırım Ticaret  Boş Varil Alımı 1.550,00 1.312,74 236,29 1.549,03 

5 29.05.2019 
Kademe Atık 

Teknolojileri Sanayi 
A.Ş. 

Yan Fırça, Vakum 
Ağzı Kauçuğu Sağ 
ve Sol, Orta Fırça 

1.550,00 1.280,00 230.40 1.510,40 

6 28.06.2019 
Durak Makina 

Selçuk Karadağ 

İlaç Otomatiği, 
Marş Otomatiği, 

Benzin Soketi Alımı 
1.550,00 1.313,00 236,34 1.549,34 

7 3.07.2019 Özsan Tarım 
3788452M2, İşçilik 

ve Yol Gideri 
1.550,00 400,00 72,00 472,00 

8 6.07.2019 
Kıvanç 

Otomobilcilik 

Filtre Karter 
Havalandırma, 

Diferansiyel Yağı, 
Şanzıman Yağı, 

Sprey Parça 
Temizlik,Yağ Bakım 

İşçiliği, Personel 
Mesai Ücreti 

1.550,00 759,98 135,79 895,86 

9 18.07.2019 
Durak Makina 

Selçuk Karadağ 

Marş Dinamosu ve 
Uzaktan Kumanda 

Kutusu Alımı 
1.550,00 1.313,00 236,34 1.549,34 

10 29.07.2019 
Kademe Atık 

Teknolojileri Sanayi 
A.Ş. 

Yan Fırça, Orta 
Fırça Alımı 

1.550,00 1.250,00 225,00 1.475,00 

11 21.08.2019 Çetin Bobinaj 

Motor Sarım, 
Rulman, Keçe, 

Mevram Lastiği, 
İşçilik 

1.550,00 1.300,00 234,00 1.534,00 
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Sıra 
 No 

Fatura 
Tarihi 

Firma Adı Açıklama 
Avans 
Tutarı 

Kdv'siz 
Tutar 

Kdv 
%18 

Kdv'li 
Tutar 

12 10.09.2019 Çetin Bobinaj Difizör, Kaşık, İşçilik 1.550,00 1.162,00 209,16 1.371,16 

13 30.09.2019 
Kademe Atık 

Teknolojileri Sanayi 
A.Ş. 

Orta Fırça, Sac 
Jantlı Rulmanlı 
Lastik Tekerlek, 
Vakum Tekeri 
Civatası Alımı 

1.550,00 1.310,00 235,80 1.545,80 

14 3.10.2019 Özsan Tarım 
PTO Hız Sensörü, 

İşçilik ve Yol 
1.550,00 1.188,99 214,01 1.403,80 

15 3.10.2019 
Özsan Tarım 

Makinaları İmalatı 
Ve Satışı 

4310438M2 PTO 
Hız Sensörü, İşçilik 

Ve Yol 
1.550,00 1.188,99 214,01 1.403,00 

16 8.10.2019 
Kademe Atık 

Teknolojileri Sanayi 
A.Ş. 

(SYM)VAKUM 
Hortumu Q230 L 

1000(2 Adet), 
Motor Bakım Seti, 

4 Silindirli (Yağ 
Hariç) 

1.550,00 1.310,00 235,80 1.545,80 

17 15.10.2019 Erhan Bobinaj 

Konteyner Yıkama 
Aracın Arka 
Motoruna 

Aybiyessupulu 
Tamiratı 

1.550,00 1.310,00 235,80 1.545,80 

18 1.11.2019 Erhan Bobinaj 
Yıkama Aracının 
Pompa Tamiri 

1.550,00 1.313,00 236,34 1.546,00 

19 11.11.2019 Bayraktar Sondaj 
Pompa Sökümü, 
Komprösör Kuyu 

Temizliği 
1.550,00 1.100,00 198,00 1.298,00 

Toplam 26.814,03 
 

3. Hakedişlere İlişkin Veriler 
 

Ait 
Olduğu 

Ay 
Hakediş 

Fatura 
Tarihi 

Kdv'siz 
Tutar 

Kdv %1 Kdv %18 
Damga 
Vergisi 

Toplam 

Ocak 
Araç Kiralama 

Hakedişi 
5.02.19 731.820,00 _ 131.727,60 6.937,65 863.547,60 

Ocak Personel Hakedişi 12.02.19 670.978,86 6.709,79 _ 6.360,88 677.688,65 

Şubat 
Araç Kiralama 

Hakedişi 
5.03.19 619.760,00 _ 111.556,80 5.875,32 731.316,80 

Şubat Personel Hakedişi 6.03.19 633.653,12 6.336,53 _ 6.007,03 639.989,65 

Mart 
Araç Kiralama 

Hakedişi 
2.04.19 673.950,00 _ 121.311,00 6.389,05 795.261,00 

Mart Personel Hakedişi 9.04.19 631.651,96 6.316,52 _ 5.988,06 637.968,48 
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Ait 
Olduğu 

Ay 
Hakediş 

Fatura 
Tarihi 

Kdv'siz 
Tutar 

Kdv %1 Kdv %18 
Damga 
Vergisi 

Toplam 

Nisan 
Araç Kiralama 

Hakedişi 
6.05.19 665.010,00 _ 119.701,80 6.304,29 784.711,80 

Nisan Personel Hakedişi 8.05.19 713.816,30 7.138,16 _ 6.766,98 720.954,46 

Mayıs 
Araç Kiralama 

Hakedişi 
10.06.19 900.570,00 _ 162.102,60 8.537,40 1.062.672,60 

Mayıs Personel Hakedişi 13.06.19 596.558,23 5.965,58 _ 5.655,37 602.523,81 

Haziran 
Araç Kiralama 

Hakedişi 
4.07.19 892.200,00 _ 160.596,00 8.458,06 1.052.796,00 

Haziran Personel Hakedişi 2.07.19 585.696,37 5.856,96 _ 5.552,40 591.553,33 

Temmuz 
Araç Kiralama 

Hakedişi 
2.08.19 909.070,00 _ 163.632,60 8.617,98 1.072.702,60 

Temmuz Personel Hakedişi 6.08.19 765.669,15 7.656,69 _ 7.258,54 773.325,84 

Ağustos 
Araç Kiralama 

Hakedişi 
5.09.19 909.070,00 _ 163.632,60 8.617,98 1.072.702,60 

Ağustos Personel Hakedişi 4.09.19 1.074.385,23 10.743,85 _ 10.185,17 1.085.129,08 

Eylül 
Araç Kiralama 

Hakedişi 
2.10.19 892.200,00 _ 160.596,00 8.458,06 1.052.796,00 

Eylül Personel Hakedişi 8.10.19 790.044,02 7.900,44 _ 7.489,62 797.944,46 

Ekim 
Araç Kiralama 

Hakedişi 
5.11.19 718.570,00 _ 129.342,60 6.812,04 847.912,60 

Ekim Personel Hakedişi 12.11.19 1.123.586,15 11.235,86 _ 10.651,60 1.134.822,01 

Kasım 
Araç Kiralama 

Hakedişi 
3.12.19 709.625,00 _ 127.732,50 6.727,25 837.357,50 

Kasım Personel Hakedişi 1.12.19 883.586,09 8.835,86 _ 8.376,40 892.421,95 

Aralık 
Araç Kiralama 

Hakedişi 
31.12.19 270.690,00 _ 48.724,20 2.566,14 319.414,20 

Aralık Personel Hakedişi 31.12.19 815.343,32 8.153,43  _ 7.729,45 823.496,75 

Araç Kiralama Hakedişi Toplamı 10.493.191,30 

 Personel Hakedişi Toplamı 9.377.818,47 
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4. Personel Rapor, Tutanak ve Yıllık İzinleri 
 

 Yıllık İzin Rapor Tutanak Toplam Personel Sayısı 

Ocak 23 13 0 36 145 

Şubat 15 9 0 24 145 

Mart 6 7 0 13 148 

Nisan 3 36 0 39 148 

Mayıs 8 26 0 34 142 

Haziran 2 22 0 24 137 

Temmuz 17 21 0 38 184 

Ağustos 11 9 0 20 179 

Eylül 13 16 0 29 179 

Ekim 37 10 0 47 176 

Kasım 33 9 0 42 175 

Aralık 30 11 0 41 172 

Toplam 198 189 0 387   
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5. Yıl İçerisinde Gelen Talep İstek Çizelgesi 
 

Şikayet 
Niteliği 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam 

Konteyner 
Kaldırılmasını 
Talep Edenler 

0 1 2 1 2 5 5 4 2 5 3 1 31 

Konteyner 
Talebinde 
Bulunanlar 

22 23 52 29 55 49 54 46 42 50 44 38 504 

Konteyner Yer 
Değişikliği veya 
Onarımını 
Talep Edenler  

3 5 8 3 10 15 21 22 9 5 2 6 109 

Çevre Temizliği, 
Wc ve Sahil 
Temizliği 

13 9 20 7 52 87 75 52 41 30 29 20 435 

Ot, Moloz ve 
Çöplerin 
Alınması 

26 51 74 72 121 136 152 101 119 154 94 62 1162 

İlaçlama Talep 
Edenler 

0 0 0 0 19 197 46 41 13 0 0 0 316 

Personel 
Şikayetinde 
Bulunanlar 

0 0 1 0 1 0 2 4 1 2 1 2 14 

Diğer (Hayvan 
Ölüsü Alınması, 
Ev Temizliği 
vs…) 

1 1 6 9 21 19 12 7 18 15 9 11 129 

Toplam 65 90 163 121 281 508 367 277 245 261 182 140 2700 

Sonuçlanan 
Talepler 

65 90 163 121 281 508 367 277 245 261 182 140 2700 

Sonuçlanmayan 
Talepler 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2019 Yılı Faaliyet Performans Eşleştirme Tablosu 

Sıra Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleşme 
Durumu 

Performans Sonuç 
Değerlendirmesi 

Uygulayıcı 
Müdürlük 

1 

Temizlik 
faaliyetlerinin daha 
verimli, kaliteli ve 

zamanında 
yapılması 

sağlanacak. 

Vatandaş 
memnuniyeti artış 

oranı 
% 35 % 35 

Yıl içerisinde 
müdürlüğümüzce 

temizlik faaliyetleri 
planlı bir şekilde 

düzenli olarak 
gerçekleştirilmiştir. 

Temizlik 
İşleri 

Müdürlüğü 

2 

İlçe genelindeki tüm 
konteynerlerin 

belirli periyotlarda 
köpüklü yıkama 

sistemi ile 
dezenfekte edilmesi 

sağlanacak. 

Vatandaş 
memnuniyeti artış 

oranı 
% 15 % 15 

İlçe genelindeki 
konteynerler halkın 
sağlığı göz önünde 

bulundurularak 
düzenli aralıklarla 

dezenfekte 
edilmiştir.  

Temizlik 
İşleri 

Müdürlüğü 

3 

Çöp 
konteynerlerinin 
düzenli bakım ve 

onarımı yapılacak. 

Vatandaş 
memnuniyeti artış 

oranı 
% 15 % 15 

Çöp 
konteynerlerinde 

ortaya çıkan 
yıpranmalar 
ekiplerimiz 
tarafından 

giderilmiştir. 

Temizlik 
İşleri 

Müdürlüğü 

4 

Mevcuttaki çöp 
varillerinin yerine 

geçecek olan 
kapaklı 

konteynerlerin alımı 
yapılacak. 

Vatandaş 
memnuniyeti artış 

oranı 
% 25 % 25 

Kapaklı konteyner 
alımı 

gerçekleştirilerek 
çevrede 

oluşabilecek kötü 
kokuların önüne 

geçilmiş ve vatandaş 
memnuniyeti 
arttırılmıştır. 

Temizlik 
İşleri 

Müdürlüğü 

5 

Uygun yerlere çöp 
konteynerleri için 

cep yapılarak 
konteynerler buraya 

yerleştirilecek. 

Vatandaş 
memnuniyeti artış 

oranı 
% 15 % 33,34 

Yıl içerisinde ara 
yollarda kalan bazı 

bölgelerde 
konteyner için 

cepler yapılmıştır, 
ana yol üzerinde 
yaya kaldırımını 
engellediğinden 

dolayı 
yapılmamıştır.  

Temizlik 
İşleri 

Müdürlüğü 

6 

Cadde ve sokakların 
düzenli olarak 

süpürülmesi ve 
yıkanması 
faaliyetleri 
yapılacak. 

Vatandaş 
memnuniyeti artış 

oranı 
% 15 % 15 

Müdürlüğümüz 
tarafından haftanın 
her günü Menderes 

genelindeki tüm 
mahallelerimizde 
düzenli aralıklarla 
cadde ve sokaklar 

süpürülmüş ve 
temizlenmiştir. 

Temizlik 
İşleri 

Müdürlüğü 

7 

Çocuklarımızın 
sağlığı için okul 

temizlikleri (bahçe 
ve tuvalet) 
yapılacak. 

Vatandaş 
memnuniyeti artış 

oranı 
% 15 % 15 

Meydancılar 
tarafından okul 

bahçeleri ve 
önlerinin temizliği 

yapılmıştır. 

Temizlik 
İşleri 

Müdürlüğü 
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2019 Yılı Faaliyet Performans Eşleştirme Tablosu 

Sıra Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleşme 
Durumu 

Performans Sonuç 
Değerlendirmesi 

Uygulayıcı 
Müdürlük 

8 
Cami ve mescitlerin 

düzenli temizlik 
işleri yürütülecek. 

Vatandaş 
memnuniyeti artış 

oranı 
% 15 % 15 

İlçe genelinde 
bulunan 63 camiinin 

temizlikleri 
ibadethane 

temizleme ekibimiz 
tarafından yıl 

içerisinde düzenli 
olarak 

gerçekleştirilmiştir. 

Temizlik 
İşleri 

Müdürlüğü 

9 

Pazar faaliyetlerinin 
öncesinde pazar 

yerlerinin süpürülmesi 
ve yıkanması 

faaliyetleri yapılacak. 

Vatandaş memnuniyeti 
artış oranı 

% 20 % 20 

Menderes genelinde 
kurulan tüm pazarların 

öncesi ve sonrası 
temizlik işlemleri 

yapılmış bu konudaki 
vatandaş memnuniyeti 

arttırılmıştır. 

Temizlik 
İşleri 

Müdürlüğü 

10 

Pazar faaliyetlerinin 
öncesinde pazar 

yerlerinin süpürülmesi 
ve yıkanması 

faaliyetleri yapılacak. 

Vatandaş şikayet 
sayısında düşüş oranı 

% 5 % 5 

Menderes genelinde 
Pazar faaliyetinin 

öncesinde ve 
sonrasında gerekli 
temizlik işlemleri 

yapılarak, 
vatandaşların 
şikayetlerinde 

tamamen düşüş 
gerçekleşmiştir. 

Temizlik 
İşleri 

Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

216 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

217 
 

Müdürlüğümüzün Görevleri;  

 Birim içi, birimler arası ve birimi ilgilendiren konularda kurumlar arası resmi yazışmaları 
yapmak. 

 BİMER ile yazışma yetkilisi olarak Belediye adına CİMER ile yazışma yapmak. 

 Vatandaşımızdan telefon, e-posta ve dilekçe yoluyla gelen istek, talep ve şikayetleri 
ekiplere iletmek ve geri dönüşleri vatandaşlara bildirmek. 

 Havza Koruma Kanunu gereği gelen idari yazıları Belediye Encümeni'ne sunmak, 

 Muhtaç ailelere yönelik fakirlik belgesi evrak düzenleme işlemlerini yapmak, 

 Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi ile ilgili yazışmalar yapmak, 

 Zabıtaca takip edilen işgal harçları ve benzeri gelir sağlayan durumlarla ilgili diğer 
birimlerle işbirliği yapmak, 

 Müdürlük bazında Stratejik Planlama, Performans programı, Faaliyet Raporu ve Bütçeyi 
hazırlamak ve harcamasına yönelik resmi işlemleri yapmak, 

 İdari para cezası tutanaklarını tanzim etmek ve düzenlemek, 

 İmar ve Şehircilik, Çevre Koruma ve Kontrol, Ruhsat ve Denetim ve Veteriner İşleri 
Müdürlükleri ile birlikte yapılan görevlerde işbirliği yapmak, 

 Belediye adına İl Kültür ve Turizm üyesi olarak kurullara katılmak, 

 Pazaryerleri ile ilgili yazışmaları ve belgelendirme işlemlerini yapmak, 

 E-posta ve telefonla gelen şikayetleri zabıta ekiplerine iletmek ve sonucu hakkında 
ilgililere bilgi vermek, 

 Birim adına çıkarılacak yönetmelik, tamim ve benzeri nitelikte evrakları düzenlemek, 

 Herhangi bir şekilde bulunarak getirilen eşyaların mevzuat çerçevesinde korunması ve 
sahiplerine ulaştırılması için gerekeni yapmak, 

 Mal ve hizmet alımlarında gerekli komisyonları oluşturmak ve satın alma işlemlerini 
gerçekleştirmek, 

 Yasa ve yönetmelikle zabıtanın yapması gereken genel zabıta hizmetlerini sorumluluk 
alanında yapmak, 

 Stratejik plana uygun olarak denetim hizmetleri gerçekleştirmek, 

 Yetkili makamlarca alınan ve zabıtanın görev ve yetki alanına giren kararları uygulamak, 

 Kamu kurumları ve Belediye'nin diğer birimlerince görülen işlemlerden Müdürlüğün 
yardımcı olma görevi bulunan faaliyetlerde diğer birimlere yardım etmek, 

 Müdürlük bürosuna gelen ya da bürodan kendilerine bildirilen ve sahada işlem yapılması 
gereken şikayet, evrak, yazı vb. işlemleri uygulamak ve sonuçlandırarak sonucu hakkında 
bilgi vermek, 

 Cumhuriyet Savcılığı ve yetkili makamlardan gelen araştırma gelen işlemleri yapmak ve 
tutanak düzenlemek, 

 Sorumluluk alanında bulunan pazaryerlerinde nizam ve intizamı sağlamak ve 
pazaryerinde tahsilat yapan tahsildarlara yardımcı olmak, 

 Deprem, yangın, sel, heyelan ve benzeri olağanüstü durumlarda mesai saati 
gözetmeksizin göreve hazır bulunmak ve tehlike arz eden durumlarda gerekli tedbirleri 
almak, 

 Ruhsat, hijyen, tüketicinin korunması, fikir ve sanat eserleri, işgal ve mevzuatta 
Müdürlükçe denetim yapılması gereken yerleri denetlemek, 

 Belediye karar organları tarafından alınan karar, emir ve yasakların uygulanması için 
tutanak düzenlemek. 
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Zabıta Müdürlüğü olarak Misyonumuz; Belediyemiz sınırları ve mücavir alanları 

içerisinde,  beldemizin esenlik,  huzur, sağlık ve düzeninin sağlanması Belediyemiz kaynaklarının 

etkin, ekonomik ve verimli kullanılması, yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde imkan ve yetkileri 

kullanarak yaşanabilir bir çevre şeffaf ve her işin merkezine insanı koyan  bir yönetim, görev 

yetki ve sorumluluk bilinci ile katılımcı, çağdaş  birim hizmeti, hızlı, güvenilir ve planlı çalışma ile 

hizmet verecek yenilikçi, ileri görüşlü, vatandaş ve kalite odaklı, takım çalışmasına inanan, 

insanlara değer veren, güvenen, öncü, dinamik, lider Müdürlük olmak.  

Zabıta Müdürlüğü olarak Vizyonumuz; İnsan ve hizmet odaklı ilçe halkının beklentileri 

üzerinde, bilgili, nitelikli, yeniliklere açık ve kararlı hizmet veren, yasalara saygılı, mevzuat 

bilgisine sahip, cezacı değil, öğretici, insan haklarına saygılı, dürüst, ayırımcılık yapmayan, 

demokratik kurallara saygılı, etik ve ahlaki değerlere sahip, çevreye saygılı, örnek gösterilen, 

görüşlerine başvurulan, iletişime açık, uzlaşmacı, kurumsal güven, bilinç ve kültüre sahip, 

mükemmelliğe ulaşmaya çalışan, işbirliği anlayışına sahip, paylaşımcı, sorumluluk bilincinde, 

şeffaf, adil ve hoşgörülü, takdir edilen, yaratıcı ve yenilikçi bir Müdürlük olarak varlığını 

sürdürmektedir.  

Zabıta Müdürlüğü olarak yetki, görev ve sorumluluklarımıza ilişkin kanun ve 

yönetmelikler aşağıda belirtilmiştir.  

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu ve İlişkili Yönetmelikler,  

b) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 32’inci Maddesine göre çıkartılan Menderes Belediyesi 

Zabıta İdari Yaptırım Yönetmeliği, 

c) 2559 sayılı Polis Vazife Salahiyet Kanunu,  

d) 5728 sayılı Kanunla değişik, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkam-ı Cezayi 

Hakkında Kanun,  

e) 5727 sayılı Kanunla değişik, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve 

Kontrolü Hakkında Kanun Hükümleri.  

f) 5826 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

Diğer ilgili kanun ve yönetmelikler; 

a) 3194 sayılı İmar Kanunu  

b) 1608 sayılı Kanun ve söz konusu kanun ile diğer kanunlarda düzenleme yapan 5728 sayılı 

Kanun  

c) 2872 sayılı Çevre Kanunu 

d) 6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Hakkında Kanun 

e) 5957 sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların 

Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
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f) 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun 

g) 1489 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 

h) 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 

i) 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

j) 831 Sular Hakkında Kanun  

 

1. GÖREVLERİMİZ 

a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevlerimiz; 

1. Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak 

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

görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, 

2. Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle ve belediye zabıta 

kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak, 

3. Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve 

sonuçlarını izlemek, 

4. Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin 

gerektirdiği hizmetleri görmek, 

5. Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, 

tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak, 

6. Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları 

yerine getirmek, 

7. Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin 

koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak, 

8. 02/01/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan 

çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak, 

9. Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki 

karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri 

çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı 

alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak, 

10. 28/04/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin 

kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna 

başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, 

kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak, 

11. 25/04/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 

31/07/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin 

Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait 

levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak, 

12. 23/02/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri 

çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı 

satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek, 
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13. Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve 

vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, 

kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak, 

14. 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak 

Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre 

cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/08/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden 

Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat 

edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak, 

15. 26/05/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen 

yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak, 

16. 31/08/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde 

kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak, 

17. 12/09/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 

inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 

24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten 

men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak, 

18. 15/05/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak 

Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi 

hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak, 

19. 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, 

ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını 

önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk 

terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli 

işlemleri yapmak, 

20. 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 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, 

21. 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, 

icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, 

meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına 

teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek, 

22. 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna 

göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak, 

23. 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek, 

24. Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, 

çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan 

vermemek, 
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25. Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini 

yerine getirmek. 

b) İmar ile ilgili görevlerimiz; 

1. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü elemanlarıyla birlikte 

yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek, 

2. 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre 

belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların 

çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve 

tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı 

sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak 

derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, 

ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin imar 

kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem 

yapmak, 

3. 20/07/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan 

vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve Fen İşleri Müdürlüğü elemanlarının gözetiminde 

yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak, 

4. 21/07/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit 

ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları 

ilgili mercilere bildirmek. 

c) Sağlık ile ilgili görevlerimiz; 

1. 24/04/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/05/2004 tarihli ve 

5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması 

gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak, 

2. Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri 

Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak, 

3. İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence 

yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek, 

4. Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu 

ve atıklarının eşelenmesini önlemek, 

5. Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış 

yapan seyyar satıcıları men etmek, 

6. Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, 

soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, 

karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda 

ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde 
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belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa 

zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek, 

7. Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban satışı 

yapılmasını ve kurban kesilmesini önlemek, 

8. 09/08/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve 

insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde 

gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek 

yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek, 

9. 08/05/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili 

yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin 

görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere 

bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, 

bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak, 

10. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve 

hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe 

şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların 

hakkında kanuni işlemler yapmak, 

11. 24/06/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere verilen, 

zabıtanın görevleri içerisinde kalan yetkileri kullanmak, 

12. İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim 

yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret 

etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak. 

d) Trafikle ilgili görevlerimiz; 

1. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve 

mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında ve belediyemiz yetkisinde olan yerlerde 

yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında imar elemanları ile birlikte 

tutanak düzenlemek, 

2. Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde 

işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri 

ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek, 

3. Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, 

sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer 

iş ve işlemleri yapmak, 

4. Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca 

uygun görülenleri yürütmek, 

5. Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak, 

6. Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek, 

7. Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman 

tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek. 
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e) Yardım görevlerimiz; 

1. Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak, 

2. Savaş ve savaşa hazırlık, sel, deprem, yangın gibi olağanüstü hallerde sivil savunma 

hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek, 

3. Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri 

tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek, 

4. 11/01/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine 

göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış 

yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, 

ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında 

gerekli işlemleri yapmak, 

5. 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, ruhsat  

yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gerekli  işlemleri yapmak, 

6. 05/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan 

eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin 

yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına 

teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek, 

7. 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna 

göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda kolluk olarak yardımcı 

olmak, 

8. 13/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine 

getirmek, 

9. Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, 

çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan 

vermemek, 

10. Mülki İdare Amiri, Belediye Başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini 

yerine getirmek. 

 

2. YETKİLERİMİZ 

Belediye Zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği 

görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde; 

a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol 

konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler, 

b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, 

ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular, 

c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli 

kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler, 
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d) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler, 

e) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve 

başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri 

men eder, 

f) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip 

geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,  

g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların 

tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan 

yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde 

satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri 

toplayarak yetkili makamlara teslim eder, 

h) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan 

bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder, 

i) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve 

bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz 

hale getirilmesine yardımcı olur, 

j) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır 

yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında 

gerekli yasal işlemi yapar. 

 

3. SORUMLULUĞUMUZ 

Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve 

emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine 

getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar. 

4. HİZMET BİRİMLERİMİZ 

Fiziksel Yapı; 

Birimimiz Belediye hizmet binası bünyesinde bulunan Zabıta Müdürlüğü, Belediye İş 

Merkezi Binasında yer alan Merkez Zabıta Amirliği, Gümüldür hizmet binasında bulunan Zabıta 

Amirliği, Özdere Zabıta Amirliği, pazaryerlerinde bulunan zabıta noktalarında ve gezici olarak 

tüm ilçemiz sınırlarında hizmet vermektedir. 

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 Mh. Özdere/Menderes/İZMİR  

Merkez Pazaryeri  Cumaovası Cd. No:33 Menderes/İZMİR  

Gümüldür Pazaryeri  Mustafa Kemalpaşa Bulvarı Gümüldür/Menderes/İZMİR  
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5. HİZMET ARAÇLARIMIZ 

HİZMET ARAÇLARIMIZ PLAKASI 

Ford Courrier  35 AK 7308 

Ford Courrier  35 AK 7055 

Golf Aracı 33 AP 5259 

Tekne  35 AP 5359 

  

6. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLARI  

TEKNOLOJİK KAYNAK ADEDİ BULUNDUĞU BİRİM 

Bilgisayar Takımı 6 
Müdürlük (3), Merkez amirlik (1), Gümüldür Amirlik 

(1), Özdere Amirlik (1) 

Telefon 3 Müdürlük (2),  Özdere Amirlik (1) 

Telsiz 8 
Müdürlük (1 el telsizi ve 1 merkez telsiz ),  (Merkez 

Amirlik (2 el telsizi ve 1 araç telsizi), Gümüldür 
Amirlik (1 el telsizi), Özdere Amirlik (2 el telsizi) 

Anons Cihazı 3 Müdürlük (1), Merkez Amirlik (2 adet araç içi) 

Yaka Kamerası 2 Merkez Amirlik (1), Gümüldür ve Özdere Amirlik (1) 

 

7. SUNULAN HİZMETLER 

Denetim Hizmetleri; Birimimiz günlük rutin denetim hizmetlerinin yanında Ruhsat ve 

Denetim Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen 

İşleri Müdürlüğü,  Kültür ve  Sosyal İşler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Emniyet 

Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Kültür ve 

Turizm Müdürlükleri ve diğer resmi kuruluşlarla koordineli olarak denetim hizmetlerini 

yürütmektedir. 
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a. Turizm Zabıtası Çalışmaları 

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan sahillerimize ziyarete gelen yerli ve yabancı 

ziyaretçilerin güven içerisinde denize girebilmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmıştır.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

b. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüz ile Yapılan Ortak Çalışmalar 

İlçemiz sınırları içerisinde yetki alanımızda kalan işyerlerinde ruhsat, hijyen, etiket ürün 

tarihi vb. denetim çalışmaları yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

c. Kolluk Görevlileri ile Yapılan Ortak Çalışmalar 

 

• Kaçak içki ürettiği ihbar edilen yerlere karşı denetimler yapılmış ve içkilerin imhaları 

gerçekleştirilmiştir.   

• Yine emniyet ekipleri ile birlikte çalışma yapılarak hurda araçların kaldırılması 

sağlanmıştır. 
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d. Kömür ve Su Satış Yerleri Denetimi; 

Kömür ve su satışı yapan işletmelerin sattıkları kömür ve suların standartlara uygun olup 

olmadıklarına dair denetimler yapıldı. 

                        

 

 

 

 

 

e. Kantin Denetimi 

İlçemiz okullarında bulunan kantinlerin ve yemekhanelerin Milli Eğitim Bakanlığı Okul 

Aile Birliği Yönetmeliğinin 26/2 maddesine göre oluşturulan komisyonda Zabıta Müdürlüğümüz 

elemanları da görev almış ve ilçemizde bulunan tüm okul kantinlerine genel denetim yapılmıştır. 

 

                            

 

 

 

 

 

f. Gıda Denetimi 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ekmek fırını ile gıda üretimi ve satışı 

yapan işyerlerinin ruhsat denetimleri ile ekmek gramajı, hijyen vb. denetimleri yapıldı. 
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g. İnşaat Yasağı Denetimleri 

Turistik alanlarda inşaat yasağına rağmen inşaat yapan şahıslara karşı kapsamlı çalışma 

yapılarak cezai işlem ve inşaatı durdurma işlemleri uygulanmıştır. 

                       

 

 

 

 

         

    

h. Kurban Satış Yerleri Denetimi 

Kurban Bayramı öncesi Belediyemiz imkanları dahilinde halkımızın yararlanması için 

kurulan kurban satış yerlerinde denetimler yapıldı. 

i. Yılbaşı Denetimi 

İlçemiz halkının yıl başını huzur ve ferah içinde kutlamaları açısından iş yerlerinde 

denetim yapıldı. 

j. Kaçak Yapı Denetimi 

 

                                  

 

 

 

 

 

8. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

 

a. Mali Değerlendirme; 

Ayrılan Bütçe Kullanılan Bütçe Kalan Bütçe 

2.981.000,00-TL 2.699.978,04- TL 281.021,96.-TL 



 

229 
 

b. Performans Sonuçlarının Değerlendirmesi 

2019 Yılı Faaliyet Performans Eşleştirme Tablosu 

Sıra Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleşme 
Durumu 

Performans Sonuç 
Değerlendirmesi 

Uygulayıcı 
Müdürlük 

1 

Tüm işyerlerine 
periyodik olarak, 

belgelerin kontrolü, 
hijyen 

vb. konularda genel 
denetim yapılacak. 

Denetlenecek işyeri 
oranı 

%30 % 30 - 
Zabıta 

Müdürlüğü 

2 

Tüketici Korunması 
kapsamında aylık 

rutin olarak 
işyerlerinde fiyat 
etiketleri kontrol 

edilecek. 

Etiketi kontrol 
edilecek işyeri sayısı 

1000 1000 - 
Zabıta 

Müdürlüğü 

3 

Ölçü ve Ayar 
Kanunu kapsamında 

ölçü ve tartı 
aletlerinin denetimi 

yapılacak. 

Kontrol edilecek ölçü 
tartı aleti 

1000 1000 - 
Zabıta 

Müdürlüğü 

4 

İyi olanı 
yaygınlaştırmak için 
yapılan denetimler 
sonucunda örnek 

oluşturan ve nizamı 
koruyan işyeri 

sahipleri takdir ve 
teşekkür gibi 

belgelerle 
onurlandırılacak 

Verilecek belge veya 
plaketin örnek olan 

esnafa oranı 
%100 0 

Plaket uygulaması 
Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğünce 
yapılmıştır. 

Ruhsat ve 
Denetim 

Müdürlüğü 

5 

Pazarcılar Hal 
Yasasına uygun 

olarak kapalı 
pazaryerlerinde 

belgelendirilecek, 
kayıt dışı satış 
engellenecek. 

Kayıtları 
güncellenecek 

pazarcının toplam 
pazarcıya oranı 

%100 %100 - 
Zabıta 

Müdürlüğü 

6 

5957 Sayılı Hal 
Yasasında 

düzenlendiği 
şekliyle pazarların 

en az %20 sinin 
üreticilere tahsisi 

sağlanacak. 

Üretici sayısının 
toplam pazarcıya 

oranı 
%20 % 20 - 

Zabıta 
Müdürlüğü 

7 

 İlçemizdeki 
işyerlerinin ruhsatsız 

faaliyetlerini 
engellemek için 

denetimler 
yapılacak 

Ruhsat kontrolü 
yapılacak işyeri sayısı 

1000 1000 - 
Zabıta 

Müdürlüğü 

8 

Kabahatler Kanunu 
kapsamında kamu 

alanlarında bulunan 
ve geliş geçişi 

engelleyen işgaller 
kaldırılacak. 

Kaldırılan işyeri / kişi 
işgal sayısı 

1000 1000 - 
Zabıta 

Müdürlüğü 
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2019 Yılı Faaliyet Performans Eşleştirme Tablosu 

Sıra Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleşme 
Durumu 

Performans Sonuç 
Değerlendirmesi 

Uygulayıcı 
Müdürlük 

 
 
 

9 
 
 

5326 sayılı yasa 
gereği inşaat 

atıklarının 
depolanmasına 

özgü yerler dışına 
atılması 

engellenecek. 

İnşaat atığından 
uygulanan cezai işlem 
ve atığın kaldırılması 

işlem sayısı 

50 13 

Tespit edilen bir 
kısım inşaat atıkları 

5326 sayılı yasa 
gereği uyarı 

yapılarak verilen 
süre içerisinde 

sahiplerince 
kaldırılmıştır. 

Zabıta 
Müdürlüğü 

10 

Kurbanlık ve adaklık 
hayvanların uygun 

yerler dışında cadde 
ve sokaklarda 

kesilmesi 
engellenecek. 

Kesim alanı dışında 
yapılacak kesimin 
engellenme oranı 

%100 %100 - 
Zabıta 

Müdürlüğü 

11 

İzinsiz olarak asılan, 
çevre ve görüntü 
kirliliğine neden 

olan afişler 
engellenecek. 

Cezai işlem uygulanan 
afişlerin izinsiz afişlere 

oranı 
%100 0 

Tüm afiş ve 
pankartların izin 
alınarak asılması 

sağlanmıştır. 

Zabıta 
Müdürlüğü 

12 

Şehir içerisinde 
gelişigüzel olarak 
sokak ve yollara 
hurda araçların 

bırakılması 
engellenecek. 

Kaldırılan hurda aracın 
toplam hurda araca 

oranı 
%100 0 

Tespit edilen 
kullanılamaz 

durumdaki taşıtların 
sahiplerince 
kaldırılması 

sağlanmıştır. 

Zabıta 
Müdürlüğü 

13 

İlçemizde bulunan 
turizm alanlarında 

turizm sezonu 
süresince inşaat 

faaliyetleri 
engellenecek. 

İnşaat yasağı olan 
sezonda engellenecek 

inşaat sayısının 
toplam yapılan inşaata 

oranı 

%100 %100 - 
Zabıta 

Müdürlüğü 

14 

Gelişi güzel her yere 
değil, belediyemizce 
belirlenen alanlara 

harcı yatırılan 
standart ebatlarda 

pankartlarda 
asılması sağlanacak. 

Asılan izinli 
pankartların toplam 

asılan pankart sayısına 
oranı 

%100 %100 - 
Zabıta 

Müdürlüğü 

15 

Çevreyi 
kirletmeyecek 

şekilde düzenli, 
denetimli ve harcı 

yatırılan broşürlerin 
dağıtılması 
sağlanacak. 

Dağıtılacak izinli ilan 
ve broşürün toplam 
dağıtılan broşür ilan 

sayısına oranı 

%100 %100 - 
Zabıta 

Müdürlüğü 

16 

Personelin mesleki 
ve kişisel gelişimi ile 
kurulması planlanan 

Turizm Zabıta ve 
Motosikletli Zabıta 
ekiplerinin eğitim 
alması sağlanacak. 

Eğitim verilen 
personelin toplam 

personele oranı 
%100 0 

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim 

Müdürlüğünce 
düzenlendiğinden 
birimimizce ayrıca 

eğitim 
düzenlenmemiştir. 

İnsan 
Kaynakları 
ve Eğitim 

Müdürlüğü 
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2019 Yılı Faaliyet Performans Eşleştirme Tablosu 

Sıra Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleşme 
Durumu 

Performans Sonuç 
Değerlendirmesi 

Uygulayıcı 
Müdürlük 

17 

Yasal mevzuatta 
zabıtaya kullanım 

yetkisi verilen 
savunma teçhizatı 

sağlanacak. 

Savunma teçhizatı 
sağlanan personelin 

toplam personele 
oranı 

%100 %100 - 
Zabıta 

Müdürlüğü 

18 

Zabıta teşkilatının 
gerekliliği ve 

görevleri 
konusunda, 

uyulması gereken 
yasal kurallar ve 

işlenmemesi 
gereken suç ve 

kabahatler hakkında 
bildiri, broşür vb. 

yollarla işletmelere 
ve hemşerilerimize 

ulaşılacak. 

 
 

Broşür, bilgi notu vb. 
ile bilgilendirilecek kişi 

sayısı 

 
1000 

 
1000 

- 
Zabıta 

Müdürlüğü 

19 

Sosyal hizmetler 
kapsamında 
araştırmalar 

yapılacak ve çok 
yönlü araştırma 
sonucu yardıma 

muhtaç kişiler tespit 
edilecek. 

Birimimizden 
araştırılması istenen 

kişi sayısının 
araştırılacak kişi 
sayısına oranı 

%100 %100 - 
Zabıta 

Müdürlüğü 

20 

Halkın huzurunu 
bozan ve 

duygularını istismar 
eden dilenciler men 

edilecek 

Dilenmekten men 
edilecek kişilerin 

toplama oranı 
%100 %100 - 

Zabıta 
Müdürlüğü 

21 

İzin verilmeyen 
alanlarda kayıt dışı 

ve seyyar satış 
engellenecek. 

Engellenen izinsiz 
kayıtsız seyyar satıcı 

sayısının toplama 
oranı 

%100 %80 

Gerekli şartları 
taşıyanların 

pazaryerlerinde 
istihdamı sağlanmış 

olup sezonluk 
gevrek ve karpuz vb. 

satıcılarının 
önümüzdeki yıllar 

için kayıt altına 
alınması 

planlanmıştır. 

Zabıta 
Müdürlüğü 

22 

Anonslu satıcılar ve 
evsel gürültü 
kapsamındaki 

sorunlar giderilecek. 

İşlem yapılacak 
anonslu satıcının 

toplama oranı 
%80 %80 - 

Zabıta 
Müdürlüğü 

 
23 

 

Personelin kullanımı 
amacıyla araç ve 

kullanmakta olduğu 
araçların bakım ve 
onarımı yapılacak. 

Bakım ve onarımı 
yapılan araçların 

toplam araca oranı 
%100 0 

Araçların Bakım ve 
Onarım işleri Destek 

Hizmetleri 
Müdürlüğünce 
yapılmaktadır. 

Destek 
Hizmetleri 
Müdürlüğü 
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Müdürlüğümüzün Görevleri; 

 Menderes Belediye sınırları içerisinde, gerektiğinde dışında, ilmi, tarihi, kültürel, eğitici 
ve sanata yönelik, iç ve dış turizm ile ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak, 

 Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini planlamak, 
uygulamak, değerlendirmek ve raporlaştırmak, 

 İlçenin kültürel zenginliklerini arttırıcı çalışmalar,  konferans,  panel, sempozyum,  fuar,  
festival vb. etkinlikler düzenlemek,  yurtiçi ve yurtdışı festivallere ve fuarlara katılmak, 

 Yaşlılara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemek, topluma kazandırılması konusunda 
tedbirler almak, 

 Resmi bayram kutlamaları,  topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, belirli gün ve 
haftalarda veya üst yönetimin talebi üzerine beceri ve sportif alanlarda ödüllü, ödülsüz 
yarışma ve turnuvalar düzenlemek, 

 İlçe halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekanlarda 
sunarak kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent 
kültürünün oluşmasını sağlamak, 

 Kültür Merkezleri ve hizmet binalarında; konferanslar, paneller, açık oturumlar, 
seminerler, multi-vizyon ve dia gösterileri, konserler, şiir dinletileri, tiyatro ve sinema 
gösterimleri düzenlemek, tiyatro, halk oyunları, halk müziği, sanat müziği, güzel 
sanatlar, beceri kazandırma, meslek edindirme kursları açmak, talep edilmesi halinde 
açılan kurslarda kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin satılması yönünde çalışmalar 
yapmak, 

 İhtiyaç duyulması halinde ilçe halkının ve diğer kuruluşların kişisel ve amatör 
çalışmalarına sergi, gösteri, panel, konferans, seminer ve çeşitli konulardaki 
toplantılarına mekan bulmalarını sağlamak ve bu tip organizasyonları gerektiğinde 
profesyonel kişiler ve kurumlarla birlikte gerçekleştirerek kitlelere duyurulmasını 
sağlamak, 

 Belediye kanunun 77.  maddesinde yer alan hususlarda, kurum içi ile ilgili birim ve 
müdürlüklerle ortak çalışmalar yapmak ve etkinlikler düzenlemek, 

 Belediyenin bütünsel hizmet ve sosyal belediyecilik anlayışının gelişmesine ve 
kurumsallaşmasına katkı vermek, 

 Müdürlük faaliyetlerine yönelik duyuru amaçlı bildiri, afiş, davetiye ve pankart tasarımı 
yaptırarak, dağıtılmasını sağlamak, 

 İlçede kurulmuş vakıf ve derneklerle müşterek çalışmalar yapmak, resmi- özel kurum ve 
kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmak, 

 Sporun tabana yayılması ve sevdirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak ve bu 
amaçla amatör spor kulüplerine gerekli desteği sağlamak, 

 Sosyal yardım kapsamında hizmet verilen engelli vatandaşlarımıza akülü araç temini 
yapmak, araçlarının işlevselliklerinin takibini gerçekleştirmek ve bakım onarımlarını 
yaptırmak, 

 Müdürlüğe ait tüm alımlara ilişkin ihale hazırlıklarını yapmak, 

 Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşımıza evde sağlık hizmeti vermek, 

 Adalet Bakanlığı ile imzalanan denetimli serbestlik protokolü kapsamında ilçemize 
gönderilen kişilerin denetimli serbestlik takibini yapmak, 

 Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak. 
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1. KÜLTÜREL FAALİYETLER 
 

a) 23-26-30 Ocak – 2 Şubat  -  Yarıyıl Tatili Çocuk Tiyatro Gösterileri 

Yarıyıl tatiline giren öğrencilerin tatilde keyifle vakit geçirmeleri 

için, Menderes Belediyesi Nikâh Salonu ve Kongre Merkezi’nde ücretsiz tiyatro oyunları 

sergilenmiş, bu kapsamda 23 Ocak tarihinde “Canım Kardeşim”, 26 Ocak tarihinde “Pinokyo”, 

30 Ocak tarihinde “Çizmeli Kedi” ve 2 Şubat tarihinde ise “Talking Tom ve Arkadaşları” adlı 

müzikaller sahnelenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 3 Şubat  -  Geleneksel 4. Deve Güreşleri Festivali 

Geleneksel olarak düzenlenen Deve Güreşleri Festivalinin 4’üncüsü Çileme 

Mahallesinde özel olarak hazırlanan alanda, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşmiştir.  

 

 

 

 

 

 

http://beyazgazete.com/yerel/izmir/menderes/
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c) 5 Mayıs  -  Geleneksel 10. Uçurtma Şenliği 

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Menderes Uçurtma Şenliği’nin 10’uncusu 

yapılmıştır. Yağmura rağmen katılımın yoğun olduğu şenlikte vatandaşa ücretsiz uçurtma 

dağıtılarak gökyüzünde renkli görüntüler oluşturulmuş, oyun parkları ve eğlenceli etkinliklerle 

katılımcılarla eğlenceli bir gün geçirilmiştir. 
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d) 6 Mayıs – 3 Haziran  -  İftar Sofraları 

Ramazan ayı boyunca her akşam kurulan iftar çadırlarında toplamda 30 bin kişilik iftar 

sofrası vatandaşımızla paylaşılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) 19 Mayıs  -  Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Fener Alayı 

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı özgürlük ateşinin 100’üncü yılında 

fener alayı düzenlenmiş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız yoğun katılımla 

büyük bir coşkuyla kutlanmıştır. 
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f) 23-24-25 Mayıs  -  Uluslararası Mandalina Çiçeği Festivali 

Uluslararası boyutta her yıl geleneksel olarak yapılması planlanan Mandalina Çiçeği 

Festivalinin ilki düzenlenmiş, Gümüldür Meydan, Özdere Meydan ve Merkez Amfi Tiyatro’da 6 

ülkeden 11 grubun oluşturduğu 300 kişilik ekiple sergilenen gösteriler yoğun bir izleyici kitlesi 

tarafından zevkle izlenmiştir. 
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g) 10 Haziran  -  Geleneksel 10. Halk Dansları Gecesi 

Geleneksel Halk Dansları Gecesi’nin 10’uncusu büyük bir coşkuyla gerçekleşmiştir. 

Kültürel ve folklorik değerleri yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık bir yıl 

boyunca özveri ile hazırlanan kursiyerler sahne almış ve vatandaşımız yoğun ilgi göstermiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) 28 Haziran  -  İzmir Devlet Opera ve Balesi Sanatçıları ile “Yaza Merhaba” Konseri 

İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin kıymetli sanatçılarıyla birlikte "Yaza Merhaba" konseri 

düzenlenmiş, vatandaşın yoğun katılımıyla eğlenceli bir gece geçirilmiştir. 
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i) 6-15 Eylül  -  İzmir Enternasyonal Fuarı 

88 Yıllık geleneğimiz olan İzmir Enternasyonal Fuarına katılım sağlanmıştır. Fuar 

süresince ilçenin tüm güzelliklerinin yansıtıldığı 3. hol 3016 numaralı stantta yerli ve yabancı 

misafirler ağırlanmıştır. 
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j) 8 Eylül  -  Efemçukuru Üzüm Festivali 

Bölgenin önemli tarım ürünleri arasında yer alan Alfons Üzümünün tanıtımına yönelik 

Menderes Efemçukuru Üzüm Festivali gerçekleştirilmiştir. Binlerce vatandaşın katılımıyla 

gerçekleşen festivalde halk dansları gösterileri, yerel sanatçı konserleri, en iyi üzüm ve üzüm 

gözlü yarışmaları da yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k) 11 Eylül  -  İlkokul 1. Sınıf Eğitim Seti Dağıtımı 

İlçemiz genelindeki okullarda eğitim-öğretim hayatına merhaba diyen 1.372 ilkokul 

birinci sınıf öğrencisine eğitim seti hediye edilmiştir. 
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l) 22 Eylül  -  Avrupa Hareketlilik Haftası 

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında İnönü Caddesi trafiğe kapatılmış, bisiklet sürüşü 

ve yürüyüş gerçekleştirilmiştir. Caddede kurulan oyun alanlarında çocuklarla birlikte katılan 

herkes keyifli vakit geçirmiştir. 
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m) 29 Eylül  -  Menderes Yörük Şöleni 

Geleneksel olarak yapılan Yörük Şöleni’nin 5’incisi yapılmıştır. Yörük kültürünün en güzel 

örneklerinin yer aldığı etkinlik Tekeli meydanında Ege Bölgesi’nin dört bir yanından gelen yörük 

dernekleri ve binlerce vatandaşın katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleşmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n) 6 Ekim -  Doğa Yürüyüşü 

“Doğanın Kalbine Yolculuk” sloganıyla Doğanbey Çıfıt Adası güzergahında vatandaşların 

yoğun katılımıyla toplam 12 km.’lik bir doğa yürüyüşü düzenlenmiştir. 
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o) 13 Ekim  -  Ege Otokros Yarışı 

Menderes Otokros Pistinde TOSFED ve AYOSK işbirliğiyle 3’üncü Ege Otokros Yarışı 

organize edilmiştir. 
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p) 13 Ekim  -  Doğa Yürüyüşü 

Çile Köyü’nde “Doğanın Kalbine Yolculuk” sloganıyla vatandaşın yoğun ilgisi ve katılımıyla 

doğa yürüyüşü düzenlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q) 27 Ekim  -  Cumhuriyet Koşusu 

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşatan, vatandaşın ilgisi ve yoğun katılımıyla renklenen 

Cumhuriyet Koşusu düzenlenmiştir. 
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r) 6-10 Kasım  -  Craft İstanbul Fuarı 

Menderesin el işçiliği ürünlerinin sergilendiği ve tanıtımının yapıldığı hediyelik eşya 

fuarına katılım sağlanmıştır.  
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s) 17 Kasım  -  Doğa Yürüyüşü 

“Doğanın Kalbine Yolculuk” sloganıyla Özdere Jandarma dağ yolu iskele arası 

güzergahında toplam 12 km.’lik parkurdan oluşan, vatandaşın yoğun ilgisi ve katılımıyla 

gerçekleşen doğa yürüyüşü düzenlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t) 23 Kasım  -  Mandalina Festivali 

Menderesin marka ürünlerinin başında gelen Satsuma Mandalininin tanıtımının yapıldığı 

ve binlerce kişinin yanısıra çevre ilçe belediye başkanlarının da konuk olarak katıldığı festival 

düzenlenmiştir. Festival alanında kurulan stantlarda mandalina ve mandalina temalı ürünler 

sergilenirken, en kaliteli mandalina, mandalina temalı yiyecek yarışması, mandalina güzeli 

yarışması, konserler ve eğlenceli etkinliklerle katılan vatandaşın keyifli bir gün geçirmeleri 

sağlanmıştır. 
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u) 27 Kasım  -  Tarımsal Kalkınma Konferansı 

Köy-Koop İzmir Birliği Başkanı Neptün SOYER ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal 

Hizmetler Daire Başkanı Ertuğrul TUGAY’ın konuşmacı olarak katıldıkları konferans organize 

edilmiş, üreticiler, kooperatif temsilcileri ve vatandaşın yoğun katılımıyla ilçemiz özelinde ve 

İzmir genelinde tarım politikaları konusunda bilgiler verilmiştir. 
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v) 4 Aralık  -  Engelliler Günü Farkındalık Etkinliği 

Menderes Belediyesi Nikâh Salonu ve Kongre Merkezi’nde farkındalık etkinliği 

düzenlenmiştir. Etkinlik kapsamında Boccia yarışması, Melek İzciler gösterisi ve konser 

gerçekleşmiş, katılan yüzlerce vatandaşımız hoşça vakit geçirmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w) 4 Aralık  -  Akülü Engelli Aracı Şarj İstasyonu 

Engelli vatandaşın kullandığı akülü araçlarını şarj edebilmeleri için Mendereste ilk olmak 

üzere Şehit Ömer Halisdemir Parkı içinde “Akülü Araç Şarj İstasyonu” hizmete girmiştir.  
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x) 5-6-7 Aralık  -  Travel Turkey Fuarı 

13. Travel Turkey İzmir Fuarı'na katılım sağlanmış, Menderese özgü ürünlerin yanı sıra 

tarihsel, turistik ve kültürel alanların da tanıtımı gerçekleştirilmiştir. Geleneksel Gümüldür 

Özdere Mandalina Festivali'nin maskotları Mandi ve Mandila da fuar süresince çeşitli 

sürprizlerle katılımcılarla bir araya gelmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.haberler.com/izmir/
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y) 7 Aralık  -  Mandolin Topluluğu Konseri 

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Müştemilat 

Kumpanya Mandolin Topluluğu Müzik Dinletisi gerçekleştirilmiştir. Dünya müzik kültürünün, 

Anadolunun müzikal zenginliğiyle buluştuğu geceye yüzlerce vatandaş katılım göstermiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z) 11 Aralık  -  Naim Filmi Etkinliği 

Milli halterci Naim Süleymanoğlu’nu anma amaçlı düzenlenen etkinlikte “Naim” filmi için 

özel olarak bir salon kapatılmış, Mendereste yaşayan Bulgaristan Türkü vatandaşın yoğun 

katılımıyla film gösterimi yapılmıştır. 
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aa) 22-31 Aralık  -  Lezzetli Kış Şöleni Fuarı 

Hatay ilinin konuk olduğu fuara katılım sağlanmış, Menderes'in lezzetleri, el emeği göz 

nuru ürünleri konuklar ve vatandaşla buluşturulmuştur. 
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bb) 25 Aralık  -  İzmir Express Orkestrası Konseri 

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla İzmir 

Ekspres Orkestrası konserini gerçekleştirilmiştir. Katılan yüzlerce vatandaş coşkulu ve keyifli bir 

gece geçirmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ 

2014 yılında açılan Evde Sağlık Hizmetlerinde 65 yaş ve üzeri yaşlı ve yatalak hasta 

bakımı, engelli hasta bakımı, uzman hekim muayenesi, laboratuvar tetkik tahlilleri, şeker ve 

tansiyon takipleri, yeni doğan takibi olmak üzere binlerce vatandaşa hizmet vermektedir. 

2014-2019 yılları arasında toplam 51.928 ziyaret gerçekleşmiş, 5.413 doktor muayenesi, 

857 geçici hasta ziyareti, 4.115 kalıcı hasta ziyareti, 1.497 gebe ve yeni doğan bakımı yapılmış, 

143 cenaze nakli, 8.758 ambulansla nakil hizmeti verilmiştir. 

2019 yılı özelinde ise 11.398 ziyaret gerçekleşmiş, 765 yeni hasta takibe alınmış, 1.373 

doktor muayenesi yapılmış, 172 kişiye kısa süreli geçici hemşirelik hizmeti verilmiş, 196 gebe ve 

yeni doğan bakımı yapılmış, 23 cenaze nakli, 3.058 ambulansla nakil hizmeti verilmiştir. 
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3. SOSYAL YARDIMLAR 

Muhtaç ailelere yardım belediye tarafından bir görev olarak üstlenilmiş durumdadır. Bu 

amaçla her ay düzenli olarak “Muhtaç Aile Yardımları” ve “Muhtaç Asker Aile Yardımları” adı 

altında yardımlar yapılmaktadır. Bu düzenli yardımlar kapsamında 2019 yılı içerisinde 2.291 

ihtiyaç sahibi aileye 488.775,00 (dört yüz seksen sekiz bin yedi yüz yetmiş beş) TL nakdi muhtaç 

aile yardımı, 299 aileye 103.700,00 (yüz üç bin yedi yüz) TL nakdi muhtaç asker aile yardımı 

yapılmıştır. 

Ramazan ayı boyunca her akşam kurulan iftar çadırlarında toplamda 30 bin kişilik iftar 

sofrası vatandaşımızla paylaşılmış, ayrıca Ramazan ayında vatandaşımıza toplam 1.045 koli 

erzak dağıtımı yapılmıştır. 

Eğitim-öğretim hayatına merhaba diyen 1.372 ilkokul birinci sınıf öğrencisine eğitim seti 

hediye edilmiş, ayrıca ihtiyacı olan 119 öğrenciye okul kıyafeti, 77 öğrenciye ise kırtasiye yardımı 

yapılmıştır. 

Engelli vatandaşlardan gelen talepler karşılanmış, bu kapsamda 23 vatandaşımızın akülü 

araçlarının tamiri gerçekleştirilmiştir. 
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4. DENETİMLİ SERBESTLİK 

Ceza alan kişilerin koşullu salıverilmeleri sonucu kamu yararına çalıştırılması amaçlanan 

proje kapsamında denetimli serbestlik ile belediyemize 2019 yılı içerisinde gelen kişi sayısı 

61’dir. Denetimli serbestlikle gelen kişiler birimimizce diğer birimlerde görevlendirilmek üzere 

yönlendirilmektedir. 
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2019 Yılı Faaliyet Performans Eşleştirme Tablosu 

Sıra Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleşme 
Durumu 

Performans Sonuç 
Değerlendirmesi 

Uygulayıcı 
Müdürlük 

1 

Bakıma muhtaç 
vatandaşlarımızın 

evde bakımı 
sağlanacak. 

Vatandaş 
memnuniyet 

oranındaki artış 
%20 %20 

Vatandaş 
memnuniyeti 
sağlanmıştır. 

Kültür ve 
Sosyal İşler 
Müdürlüğü 

Tedavi yapılan hasta 
sayısı 

15.000 11.398 

Gelen talep adedi 
ve yoğunluğa göre 

bakıma muhtaç 
hastaların evde 

bakım ve 
tedavileri 

gerçekleştirilmiştir 

Kültür ve 
Sosyal İşler 
Müdürlüğü 

2 

Belediye 
bünyesindeki 
billboardlara 

bilgilendirmeler 
asılacak. 

Yıllık billboardlara 
asılan görsel sayısı 

20 18 

Yapılan etkinlikler 
ve halka 

bilgilendirme 
yapılması gereken 
önemli konularla 

ilgili duyurular 
billboardlara 

asılmıştır. 

Kültür ve 
Sosyal İşler 
Müdürlüğü 

3 
Özel günlerde 
billboardlara 

duyuru yapılacak. 

Yıllık billboardlara 
asılan görsel sayısı 

20 12 

Yılbaşı, bayram ve 
özel günlerle ilgili 
kutlama mesajları 

ve etkinlik 
duyuruları 

billboardlara 
asılmıştır. 

Kültür ve 
Sosyal İşler 
Müdürlüğü 

4 
Sosyal ve kültürel 

etkinlikler 
yapılacak. 

Düzenlenen etkinlik 
sayısı 

10 28 

İlçenin kültürel 
zenginliklerini 

tanıtmak ve sosyal 
paylaşımı 
arttırmak 

amacıyla sosyal ve 
kültürel etkinlikler 
gerçekleştirilmiştir 

Kültür ve 
Sosyal İşler 
Müdürlüğü 

5 

Muhtaçlara ve 
asker ailelerine 
maddi yardım 

edilecek. 

Yapılan yardım 
miktarı 

950.00
0,00 

1.092.398,31 

Muhtaç ve asker 
ailelerin 

taleplerine dayalı 
olarak maddi 

yardımlar 
gerçekleştirilmiştir 

Kültür ve 
Sosyal İşler 
Müdürlüğü 
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Müdürlüğümüzün Görevleri; 

 Kent halkının yönetime katılımını sağlamak, halkın inisiyatifini arttırmak,  yerel 
yönetimler ve yerel demokrasiyi güçlendirerek,  sorunların çözümünü sağlamak, 

 Halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı 
ve kurumsal temelde sağlıklı bir halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetler 
yürütmek, 

 Belediye yönetiminin izlediği politikaların halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaların 
halka duyurulması, halkın yönetime karşı olumlu hisler beslemesini sağlamak, 

 Halkın da yönetim hakkındaki düşüncelerinin,  yönetimden beklentilerinin alınması 
amaçlı çalışmaları yürütmek, 

 Kurumun faaliyet alanına giren gelişmeleri takip etmek, 

 Çalışmaları hakkında amirini, yazılı ve sözlü sistematik olarak bilgilendirmek, 

 Belediye'nin imajını istenilen şekilde güçlendirilmesi vb. konularda kurum menfaatini 
gözetme yönündeki görüşlerini belirtmek, 

 Alanıyla ilgili işleri icra etmekten, halkı bilinçlendirici broşür, bülten, Belediye web sayfası 
vb. çalışmalarını içerik açısından yürütmek, 

 Vatandaştan gelen şikayet, teklif vb. konuları en kısa zamanda Belediye'nin diğer 
birimleri ile çözüme kavuşturup ilgililerine bilgi verilmesini sağlamak, birimler tarafından 
yapılan çalışmaların tanıtımını yapmak, 

 Belediye'nin tüm tanıtım çalışmalarını yürütmek,  ilçenin kültürel zenginliklerini tanıtıcı 
çalışmalar ve belgesel, film vb. etkinlikler hazırlamak, 

 Basın kuruluşları ile Belediye arasındaki haberleşme talep ve ihtiyaçları tespit etmek, 
planlamak ve bu konularda gerekli koordinasyon işlemlerini yaparak sonuçlandırılmasını 
sağlamak, 

 Ulusal ve yerel yayın yapan günlük gazetelerde, internet sitesinde, televizyonlarda 
Belediye’yi ilgilendiren siyaset, ekonomik ve sosyal olaylarla ilgili haberlerin takip etmek; 
ulusal ve yerel yayın yapan gazetelerde ve medyada internet sitelerinde, televizyonlarda 
Belediye’yi ilgilendiren haberlerin takibini yaptırarak, Belediye Başkanı’na ve Başkan 
Yardımcıları'na sunulması işlemlerini yaparak sonuçlandırılmasını sağlamak, 

 Gerektiğinde Belediye Başkanı’nın günlük programlarının yerel-ulusal basına 
bildirilmesini sağlamak, 

 Belediye Başkanı'nın ve Başkanlığın kamuoyuna bildirilmesini gerekli gördüğü açıklama, 
duyuru ve tekziplerin basın – yayın organlarına duyurulması işlemlerinin yapılarak 
sonuçlandırılmasını sağlamak, 

 Belediye Başkanı'nın basın toplantılarının organize edilmesini sağlamak, 

 Yazılı ve görsel basında; köşe yazarlarının ve belediye muhabirlerinin isim, adres ve 
telefon listelerinin güncelleştirilmesini sağlamak, 

 Belediye Başkanı'nın günlük programlarının, basın danışmanlığı fotoğrafçıları ve 
kameramanları tarafından izlenmesini ve kayda alınmasını sağlamak, 

 Basın bültenlerinin hazırlanması, Belediye faaliyetleri hakkında basın yayın kuruluşlarına 
(gazete, radyo, tv, dergi vb.) basın bildirilerinin gönderilmesi, haberlerin e-posta ve cep 
mesajı yoluyla ilgililerine ulaştırılmasını sağlamak, 

 Çeşitli konularda (faaliyet, açılış, ziyaret vb.) fotoğraf ve video çekimlerinin yapılarak 
arşivlenmesini sağlamak, 

 Basın mensuplarıyla haber konulu görüşmelerin sürekliliğini sağlamak, 
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 Gazete kupürü arşivi ve yayın arşivi tutulmasını sağlamak, 

 Basınla ilişkilerin amaç, hedef ve politikalarının belirlenmesi amacıyla çeşitli araştırmalar 
yapmak ve amirinin bilgisine sunmak, 

 Belediye tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için 
basın yayın organları ile iletişime geçerek sonuçlandırılması, 

 Belediye çalışmalarının kamuoyundaki tesirlerinin değerlendirilmesini yapmak, 

 Her türlü imkandan yararlanılarak,  ilçemizin millî,  manevi,  tarihi,  kültürel, sanatsal ve 
turistik değerlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı, bu amaç ve kapsamla yurt içinde ve 
yurt dışında seminer, sempozyum, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteriler ve 
benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi veya düzenlenmiş olanlara katılınması, bu yönde 
faaliyet gösteren yerli veya yabancı, kamu veya özel kurum, kuruluş, topluluk ve kişilerin 
desteklenmesi,  yönlendirilmesi ve bunlar arasında gerekli işbirliğinin sağlanması,  bu tür 
faaliyetlerin ilçemizde yapılmasını özendirilmesi,  ödül verilmesi çalışmalarının diğer ilgili 
müdürlükler ile koordineli olarak sonuçlandırılmasını sağlamak, 

 Yukarıda belirtilen faaliyetlerin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla bu faaliyetleri 
yürüten, yönlendiren kitle iletişim veya ulaştırma kurumları ile yakın ilişki içinde 
bulunmak ve kamuoyunu etkileyebilecek konumda bulunan kişi, kurum, kuruluş, 
topluluk veya bunların temsilcilerini davet edilmesi ve ağırlanması işlemlerinin diğer ilgili 
müdürlükler ile koordineli olarak sonuçlandırılmasını sağlamak, 

 Halkın yönetimden bilgi edinme hakkını göz önüne alarak, yürütülen faaliyet ve işlerle 
ilgili olarak halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlamak ve Başkan’ın halkı bilgilendirici 
mahiyetteki toplantılarını organize etmek, 

 Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin, kurumsal kültüre uygun 
tasarımının yapılmasını ve basılmasını sağlamak, ilgili çalışmaları kontrol ve koordine 
etmek, 

 Halkla ilişkilerde elde edilen sonuçları değerlendirmek ve bu alandaki faaliyetlerin 
etkinliğini artıracak önlemleri belirlemek üzere araştırmalar yapmak, 

 Kurumun halkla ilişkiler bağlamında sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler organize 
etmesine yönelik öneriler ve projeler geliştirmek, 

 Belediye'nin gerek içe gerekse dışa dönük olarak kullanacağı her türlü baskılı 
malzemelerini kurum kimliği (amblem ve logo uygunluğu) esasları açısından incelemek, 
çalışmaların kurum kimlik ve imajını geliştirici olması yönünde öneriler geliştirmek, 

 Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin 
icra edilmesini sağlamak. 
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Müdürlüğümüz 2019 yılında aşağıda sayılan hizmetleri gerçekleştirmiştir. 

Müdürlük 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. 96 adet basın bülteni hazırlanıp servis edilmiştir.  

Basın organlarında çıkan haberlerin takibi yapılmış, yazılı basında toplam 1.380 kayıt 

altına alınarak Başkanlık makamına sunulmuştur. 

İnternet ortamında ise ulusal ve yerel haber sitelerinde servis edilen haberler yer 

almıştır. Belediyemizin ve Belediye Başkanımızın sosyal medya hesapları (facebook, instagram 

ve twitter) aktif şekilde kullanılarak, interaktif iletişim sağlanmıştır. 

 Şubat ve Temmuz aylarında belediyemizin yayın organı olan dergimiz basılıp 

vatandaşımıza dağıtılmıştır.  

Yıl boyunca farklı zamanlarda basın mensupları ile bir araya gelinerek yapılan hizmetler 

konusunda bilgi aktarımı gerçekleştirilmiştir. 

Diğer faaliyetlerimiz; 

• Belediyemiz tarafından tamamlanan projelerle ilgili tanıtım filmleri hazırlanmıştır.  

• Yıl boyunca çeşitli radyo ve televizyonlarda yayınlara katılım sağlanarak belediye 

çalışmaları belediye başkanımız tarafından anlatılmıştır. 

• Yıl boyunca İzmir’de yer alan gazete ve internet gazetelerine belediye başkanımızın 

katılımıyla ziyaretler düzenlenmiştir. 
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Basın Yansımaları Servis Edilen 
Haber Bülteni 

Sayısı Aylar Gazete İnternet Toplam 

Ocak 123 2.923 3.046 5 

Şubat 177 1.578 1.755 10 

Mart 124 2.605 2.729 7 

Nisan 109 2.402 2.511 7 

Mayıs 153 2.743 2.896 12 

Haziran 122 1.323 1.445 11 

Temmuz 108 901 1.009 5 

Ağustos 74 879 953 4 

Eylül 102 1.117 1.219 11 

Ekim 93 1.295 1.388 6 

Kasım 113 1.352 1.465 11 

Aralık 82 1.425 1.507 7 

Toplam 1.380 20.543 21.923 96 
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Nisan ayında kurulan, vatandaşlarımızın istek, talep ve önerilerini ulaştırdıkları sosyal 

medya birimimiz ise gelen istek, talep ve önerileri kayıt altına alarak gerekli birimlere ileterek 

çözüm odaklı çalışmaları gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda 2019 yılında aşağıda türlerine ayrılan 

talep ve şikayetler kayıt alınarak çözüme ulaştırılmıştır.  

Aylar İnstagram Facebook Twitter WhatsApp 
Toplam Gelen 

Şikayet ve 
Talep 

Cevap Verilen 
Şikayet ve 

Talep 

İşlemleri 
Devam Eden 

Talep ve 
Şikayetler 

Nisan 0 0 0 4 4 4 0 

Mayıs 2 8 0 8 18 18 0 

Haziran 2 3 1 6 12 12 0 

Temmuz 10 13 3 24 50 44 6 

Ağustos 2 11 3 28 44 34 10 

Eylül 38 34 6 37 115 100 15 

Ekim 50 31 6 79 166 158 8 

Kasım 24 12 2 67 105 98 7 

Aralık 9 32 2 47 90 76 14 

Toplam 137 144 23 300 604 544 60 
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2019 Yılı Faaliyet Performans Eşleştirme Tablosu 

Sıra Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleşme 
Durumu 

Performans Sonuç 
Değerlendirmesi 

Uygulayıcı 
Müdürlük 

1 

Yazılı ve görsel 
basına haber servisi 

günlük olarak 
yapılacak. 

Yıllık servis edilen 
haber sayısı 

150 96 

Belediyemizin 
çalışmalarının 
kamuoyuna 
duyurulması 

amacıyla yazılı ve 
görsel basına 

haberler yıl boyunca 
servis edilmiştir. 

Basın Yayın 
ve Halkla 
İlişkiler 

Müdürlüğü 

2 
Etkinliklerin ve 

çalışmaların görüntü 
arşivi oluşturulacak. 

Yıllık basın raporu 
ölçümleri 

1.000 1.000 

Yıl boyunca yapılan 
faaliyet ve 

etkinliklerle ilgili 
görseller dijital arşiv 

sisteminde 
tutulmaktadır. 

Basın Yayın 
ve Halkla 
İlişkiler 

Müdürlüğü 

3 

Belediye 
bünyesindeki 
billboardlara 

bilgilendirmeler 
asılacak 

Yıllık bilboardlara 
asılan görsel sayısı 

20 18 

Yıl boyunca 
gerçekleşen ekinlik 

ve duyuruların 
bilboardlara 
aracılığıyla 
vatandaşa 

ulaştırılmıştır. 

Basın Yayın 
ve Halkla 
İlişkiler 

Müdürlüğü 

4 
Özel günlerde 

billboardlara duyuru 
yapılacak 

Yıllık bilboardlara 
asılan görsel sayısı 

20 12 

Yıl boyunca 
gerçekleşen özel 

günleri vatandaşa 
duyurulmuştur. 

Basın Yayın 
ve Halkla 
İlişkiler 

Müdürlüğü 

5 
Tanıtım filmi 
hazırlanacak. 

Yapılan tanıtım filmi 
sayısı 

3 5 

Yıl boyunca 
belediyemiz hizmet 

sınırlarında 
vatandaşımızı 
bilgilendirmek 

amacıyla tanıtım 
filmleri 

hazırlanmıştır. 

Basın Yayın 
ve Halkla 
İlişkiler 

Müdürlüğü 

6 
İki ayda bir 

yayınlanan tanıtım 
dergisi hazırlanacak. 

Basılan dergi sayısı 10.000 10.000 

Yıl boyunca 
belediyemizin 
yapmış olduğu 

hizmetlerin 
anlatıldığı tanıtım 
dergisi yapılmış, 
vatandaşımıza 
dağıtılmıştır. 

Basın Yayın 
ve Halkla 
İlişkiler 

Müdürlüğü 
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Müdürlüğümüzün Görevleri; 

 Belediye Müdürlüklerinden gelen ihale talepleri üzerine Mal, Hizmet ve Danışmanlık 
Alımı ile Yapım İşlerinin yapılması için; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu 
İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer 
kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin ilgili hükümleriyle tespit edilen esas ve ilkelerine 
uymak, 

 Müdürlüklerin hazırladığı mal, hizmet, danışmanlık alımı ve yapım işleri ile ilgili ihale 
dosyalarının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre gerçekleştirilmesini sağlamak, 

 Müdürlükler adına, ihale ile ilgili onay belgesi tazimi, İhale işlem dosyası düzenlenmesi, 
İhalenin ilanı, ilanda belirtilen gün ve saatte ihalenin yapılması, ihale kararlarının tanzimi 
ve onaya sunulması, kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi, ihalenin ilgili müdürlük 
koordinasyonu ile sözleşmeye bağlanması iş ve işlemlerinin ihale dosyasında kontrolünü 
sağlamak, 

 Muayene ve kabulü yapılan ihalenin bedelinin müteahhide ödenmesini teminen ilgili 
hakedişlerin kontrolünü yapmak, 

 Belediye hizmetleri için ihtiyaç duyulan her türlü araç ve iş makinelerinin kiralama 
işlemlerini yapmak, hizmetin şartnamesine uygun verilmesini kontrol ve takip ederek 
sonuçlandırılmasını sağlamak, 

 Belediye çalışanlarının işe geliş gidişlerinde kullandıkları servis aracı hizmetlerini satın 
almak, kiralamak ve araçların zamanında geliş gidişlerinin takibini yapmak, hizmetin 
şartnamesine uygun verilmesini kontrol ve takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak, 

 Müdürlüklerin ve birimlerin araç, gereç, iş makinası vb. yedek parçalarını temin ederek, 
bakım ve onarımını yaptırmak, 

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunuyla ilgili itirazların ilgili müdürlükle koordinasyon 
sağlanarak değerlendirilmesinin takibini yapmak, 

 Müdürlüğün ilgili mevzuatı gereği görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda, 
ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda, Başkanlık oluru ile 
komisyonlarda yer alıp, gerekli iş ve/veya işlemlerin yürütülmesini sağlamak, 

 Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görev alanına giren konularda, 5393 sayılı Belediye 
Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak, belediye encümeni ve meclisine, görüş 
ve/veya karar alınması için yazı yazmak, 

 Belediyeye ait sabit hatlı telefonların ve cep telefonlarının faturalarını takip etmek ve 
ödenmesini sağlamak. 

 Belediye birimlerinde kullanılacak akaryakıt (mazot, benzin, fuel-oil, doğalgaz vb.) 
ihtiyaçlarının karşılanması ve ödemelerinin yapılmasını sağlamak, 

 Belediye telefon santralinin sevk ve idaresini sağlamak, gerekli teknolojik iyileştirmeleri 
sağlayarak kesintisiz ve hızlı iletişimi tesis etmek. 

 Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkan ve Başkan Yardımcıları 
tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
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1. BİRİMLERİMİZ VE GÖREVLERİ 

 

a) Satın Alma Birimi 

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

Sözleşmeleri Kanunu’nda belirtilen esas ve usulleri kapsayan ilgili maddeleri ile 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun öngördüğü şekilde gerçekleştirmek, Belediyemize ait 

hizmet binaları ve tesislerinin su, elektrik, telefon vb. ödemelerine ilişkin belgeleri hazırlamak 

ve Belediyemiz sınırları dahilindeki mahalle muhtarlıklarının elektrik, su, telefon ve internet 

ödemelerini gerçekleştirmek, 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 Kanunu’nun 22-d maddesi 

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

dosyalarını hazırlamak. 

 

b) Makine İkmal Birimi  

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan tüm hizmet araçlarının ve iş makinelerinin 

akaryakıtlarını karşılamak, ihtiyacı olan yedek parça ve malzemelerin gereken piyasa araştırması 

yapılarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 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 araçlarının ve iş 

makinelerinin bakım ve onarımlarını yapmak.  

 

c) Araç Sevk Amirliği 

Belediye ilçe sınırları içerisinde yapılan resmi bayram, milli bayramlar ve törenlerde araç 

ihtiyaçlarını karşılamak, Belediye ilçe sınırları içerisinde bulunan ilköğretim, lise ve amatör spor 

kulüplerinin araç ihtiyaçlarını karşılamak, Belediyeye 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. 
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d)  İdari İşler Amirliği  

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

Belediye hizmet binalarının küçük onarım gerektiren işlerini teknik personel aracılığıyla yapmak, 

Belediyenin hizmetlerinde aksama olmaması için birimlerin ısınma, aydınlatma, su, haberleşme 

vb. sistemleri çalışır ve kullanılır durumda tutmak, Belediye sınırları dahilinde cenaze ve düğün 

merasimlerinde kullanılmak üzere vatandaşın masa ve sandalye ihtiyaçlarını karşılamak. 

 

e) İhale Birimi 

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

ve istisnai ihalelerin mal ve hizmetler ile yapım işlerine 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.  

 

f) Spor, Eğitim ve Sosyal Faaliyetler Birimi 

Belediye tarafından kurslar açılmasını sağlamak, Belediye tarafından kurulan kültür 

merkezlerini idare etmek, buralarda yapılan faaliyetleri kontrol etmek, Spor turnuvaları ve 

organizasyonlarını düzenlemek, Beldede spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla 

çalışmalar yapmak, Belediye tarafından verilmesi planlanan spor etkinlikleri ve kurslar için belde 

sakinlerinin görüşlerini almak, başkanlık onayından sonra bunların yapılmasını koordine etmek, 

spor merkezlerinin bakımını ve korunmasını sağlamak, öğrencilere ve amatör spor kulüplerine 

eğitim hizmeti ve malzeme desteği sağlamak, düğün salonları bakımları ve kiralamalarını 

yapmak, Gençlik Eğitim Merkezi (MEGEM) çalışmalarını takip etmek, kafe işletmesinin işlerini 

yürütmek. 

 

g) Bilgi İşlem Birimi 

Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, yönetim bilgi sistemlerine 

ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle iş birliği içinde yerine getirmek, yönetim bilgi sisteminin 

geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek, vatandaştan gelen istek ve şikayetleri almak, 

değerlendirmek ve ilgili birimlere iletip çözümü ile ilgili geri dönüş sağlamak, Belediyemizin web 

sitesinin yönetimini sağlamak, Elektronik Belge Yönetimi Sistemi’nin (EBYS) kurulumunu, 

sorunsuz çalışmasını ve yönetimini gerçekleştirmek, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) altyapısını 
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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. Menderes Belediyesi’nde 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, iç 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 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, iç ve dış haberleşme için IP Santral sistemini kurmak ve işletmek, belediye içi yazıcı 

paylaşımını sağlamak ve tüm birimlerin yazıcı bakımlarını yapmak. 

 

2. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 

 

a. SATIN ALMA BİRİMİ  

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. 



 

275 
 

Mal ve Hizmetin Konusu Tutar (₺) 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü doğrudan temin alımları 4.234.487,42 
 

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 

piyasa araştırması yapılarak 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 44 mahalle muhtarlıklarının elektrik, su, 

telefon ve internet ödemeleri aşağıda gösterilmiştir. 

Açıklama Tutar (₺) 

Elektrik ödemeleri 4.114.200,40 

Ses iletişim hizmeti satın alınması (telefon) 197.259,97 

Su ödemeleri 305.533,05 

 

Yıl içerisindeki avans ve mahsup işlemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Avans (₺) Mahsup (₺) Avans Artığı (₺) 

83.700,00 81.247,16 2.452,84 
 

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 260 adet doğrudan temin iş ve işlem dosyası 

Müdürlüğümüz tarafından hazırlanmıştır. 

 

b. MAKİNE İKMAL BİRİMİ 

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan tüm hizmet araçlarının ve iş makinelerinin ihtiyacı 

olan yedek parça ve malzemeler tarafımızca tespit edilmiş olup gereken piyasa araştırması 
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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. 

Avans ve Doğrudan  Miktarı 

Doğrudan temin  1.589.599,46 

Vize muayene ücretleri 18.600.00 

Sigorta poliçelerinin yapılması 198.606.00 
 

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan araç ve iş makinelerinin zorunlu trafik sigortası, 

vizeleri, ruhsatlarının devri, trafik tescil belgelerinin yenilenmesi ve egzoz emisyon işlemleri 

rutin olarak yapılmıştır. 2019 yılı içerisinde vize işlemleri yapılan araçlar listesi aşağıdadır. 

Plakası Cinsi Birimi 

35 AK 3748 Binek Araç Destek Hizmetleri 

35 AK 3529 Binek Araç Destek Hizmetleri 

35 AK 7871 Binek Araç Destek Hizmetleri 

35 CBB 46 Binek Araç Destek Hizmetleri 

35 AP 1199 Binek Araç Destek Hizmetleri 

35 CBB 90 Binek Araç Destek Hizmetleri 

35 N 0294 Binek Araç Destek Hizmetleri 

35 V 4917 Binek Araç Destek Hizmetleri 

35 EMT 85 Otomobil Destek Hizmetleri 

35 AP 6979 Binek Araç Destek Hizmetleri 

35 RZ 764 Binek Araç Destek Hizmetleri 

35 AK 9181 Binek Araç Destek Hizmetleri 

35 GC 3206 Panelvan Kamyonet Destek Hizmetleri 

35 AP 5259 Kamyonet Destek Hizmetleri 

35 AK 4186 Kapalı Kasa Kamyonet Destek Hizmetleri 

35 AK 6431 Motosiklet Destek Hizmetleri 

35 AZ 6548 Motosiklet Destek Hizmetleri 

35 AK 4085 Motosiklet Destek Hizmetleri 

35 NF 983 Minibüs Destek Hizmetleri 

35 AZ 5576 Minibüs Destek Hizmetleri 

35 AZ 1214 Minibüs Destek Hizmetleri 

35 AP 2794 Minibüs Destek Hizmetleri 

35 AP 1461 Minibüs Destek Hizmetleri 

35 AK 7485 Otobüs Destek Hizmetleri 

35 VU 751 Otobüs Destek Hizmetleri 

35 AK 8410 Otobüs Destek Hizmetleri 

35 AP 3238 Otobüs Destek Hizmetleri 

35 AP 2958 Otobüs Destek Hizmetleri 

35 AP 8568 Otobüs Destek Hizmetleri 

35 TV 186 Otobüs Destek Hizmetleri 
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Plakası Cinsi Birimi 

35 SP 530 Otobüs Destek Hizmetleri 

35 AZ 8059 Otobüs Destek Hizmetleri 

35 AK 4149 Otobüs Destek Hizmetleri 

35 AK 7084 Otobüs Destek Hizmetleri 

35 CYD 96 Tek Kabin Kamyonet Destek Hizmetleri 

35 AK 7745 Vidanjör Destek Hizmetleri 

35 AK 7114 Kamyonet Fen İşleri 

35 CZE 39 Binek Araç Fen İşleri 

35 DD 209 Binek Araç Fen İşleri 

35 AK 2410 Binek Araç Fen İşleri 

35 NZ 055 Minibüs Fen İşleri 

35 AZ 6547 Motosiklet Fen İşleri 

35 TL 491 Traktör Fen İşleri 

35 Y 1760 Traktör Fen İşleri 

35 AZ 0989 Çekici Fen İşleri 

35 AZ 0988 Dorse Fen İşleri 

35 AK 0166 Yarı Romork(Lowbed) Fen İşleri 

35 CFM 50 Çift Kabin Kamyonet Fen İşleri 

35 AK 0497 Çift Kabin Kamyon Fen İşleri 

35 AK 3822 Çift Kabin Kamyon Fen İşleri 

35 AP 9106 Çift Kabin Kamyon Fen İşleri 

35 AP 6774 Çift Kabin Kamyon Fen İşleri 

35 EDY 45 Çift Kabin Kamyon Fen İşleri 

35 CMH 15 Damperli Kamyon Fen İşleri 

35 AK 3455 Damperli Kamyon Fen İşleri 

35 AP 7091 Damperli Kamyon Fen İşleri 

35 CLD 13 Damperli Kamyon Fen İşleri 

35 CMU 37 Damperli Kamyon Fen İşleri 

35 ECZ 51 Damperli Kamyon Fen İşleri 

35 LS 869 Damperli Kamyon Fen İşleri 

35 U 2800 Damperli Kamyon Fen İşleri 

35 CZH 83 Damperli Kamyon Fen İşleri 

35 NA 814 Damperli Kamyon Fen İşleri 

35 NP 645 Damperli Kamyon Fen İşleri 

35 CBB 88 Damperli Kamyon Fen İşleri 

35 AP 7387 Damperli Kamyon Fen İşleri 

35 ÖZBEL 02 İş Makinası Fen İşleri 

35-07-2013 İş Makinası Fen İşleri 

35-06-2012 İş Makinası Fen İşleri 

35 08 2005 İş Makinası Fen İşleri 

35 05 1997 İş Makinası Fen İşleri 

35 09 1996 İş Makinası Fen İşleri 

35 114 2003 İş Makinası Fen İşleri 
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Plakası Cinsi Birimi 

35 112 1100 İş Makinası Fen İşleri 

35 10 2006 İş Makinası Fen İşleri 

35 114 1002 İş Makinası Fen İşleri 

35 11 2005 İş Makinası Fen İşleri 

35 088 8002 İş Makinası Fen İşleri 

35-2001-001 İş Makinası Fen İşleri 

35-12-2013 İş Makinası Fen İşleri 

35 AK 2749 Kamyonet Park ve Bahçeler 

35 AK 9762 Çift Kabin Kamyonet Park ve Bahçeler 

35 AK 1377 Çift Kabin Kamyonet Park ve Bahçeler 

35 UK 069 Sulama Aracı Arazöz Park ve Bahçeler 

35 AK 8358 Damperli Kamyon Park ve Bahçeler 

35 AK 3480 Motosiklet Park ve Bahçeler 

35 N 7383 Sepetli Kamyon Park ve Bahçeler 

35 GB 8282 Sulama Aracı Arazöz Park ve Bahçeler 

35 BSR 04 Sulama Aracı Arazöz Park ve Bahçeler 

35 PN 961 Traktör Park ve Bahçeler 

35 AK 9160 Traktör Park ve Bahçeler 

35 AK 9160 Binek Araç Temizlik İşleri 

35 AK 2069 Çift Kabin Kamyonet Temizlik İşleri 

35 BZR 46 Çöp Kamyonu Temizlik İşleri 

35 AZ 6715 Çöp Kamyonu Temizlik İşleri 

35 ZL 866 Çöp Kamyonu Temizlik İşleri 

35 AK 7394 Damperli Kamyon Temizlik İşleri 

35 N 8839 Damperli Kamyon Temizlik İşleri 

35 04 2011 İş Makinası Temizlik İşleri 

35 AK 4853 Çift Kabin Kamyonet Temizlik İşleri 

35 AK 9576 Çift Kabin Kamyonet Temizlik İşleri 

35 AK 7257 Çift Kabin Kamyonet Temizlik İşleri 

35 AP 2044 Traktör Temizlik İşleri 

35 LT 890 Traktör Temizlik İşleri 

35 V 9725 Traktör Temizlik İşleri 

35 R 8781 Traktör-Sahil Temizleme Temizlik İşleri 

35 ED 837 Kamyon(Konteynır Yıkama) Temizlik İşleri 

35 EP 719 Vidanjör Temizlik İşleri 

35 EZ 358 Kamyon (Konteynır Kaldırıcı) Temizlik İşleri 

35 ZV 0836 Kamyon (Yol Süpürme Aracı) Temizlik İşleri 

35 AK 7308 Kamyonet Zabıta 

35 AK 7055 Kamyonet Zabıta 

35 AZ 3173 Kamyonet Zabıta 

 Tekne Zabıta 

 Golf Car Zabıta         
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Yıl içerisinde kullanılan araç yakıtlarının miktarları aşağıya çıkarılmıştır. 

Alınan Akaryakıt Cinsi 2019 Yılı Alınan (LT) 

Kurşunsuz benzin 32.781 

Motorin ( Dizel ) 849.126 

                                                  Toplam 881.907 
 

Yakıt ikmali yapmaya gelen aracın kilometresi akaryakıt görevlisi tarafından akaryakıt 

defterine kaydediliyor ve akaryakıt taşınır işlem girişi ve çıkışları yapılarak Makine İkmal birimi 

tarafından günlük, haftalık ve aylık olarak dökümü alınmaktadır. 

Menderes Belediyesine ait aşağıda cinsi ve miktarı yazılı araçlarla birimlerin ihtiyaçları 

karşılanmıştır. 

Aracın Cinsi Sayısı 
Binek Araç 16 

Otobüs 11 

Minibüs 6 

Damperli Kamyon 16 

Çift Kabin Kamyonet 9 

Çekici 1 

Damperli Dorse 1 

Çöp Kamyonu 3 

İş Makinası 15 

Motosiklet 5 

Traktör 7 

Sulama Aracı Arazöz 3 

Vidanjör 2 

Tekne 1 

Golf Car 1 

Konteyner Kaldırma Aracı 1 

Konteyner Yıkama Aracı 1 

Yarı Romork (Lowbed) 1 

Kamyon Yol Süpürme 1 

Panelvan Kamyonet 1 

Sepetli Kamyon 1 

Kamyonet 4 

Kamyonet ( Binek ) 2 

Kapalı Kasa Kamyonet 1 

Tek Kabin Kamyonet 4 

Traktör ( Sahil Temizleme ) 1 

                                           Toplam 115 

 

Belediyemiz envanterinde kayıtlı tüm hizmet araçlarının ve iş makinelerinin bakım ve 

onarımları yapılmıştır. 
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c. ARAÇ SEVK AMİRLİĞİ 

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

törenlerde araç ihtiyaçları karşılanmıştır. 

Menderes Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan ilköğretim, lise ve amatör spor 

kulüplerinin araç ihtiyaçları imkanlar dahilinde karşılanmıştır. 

Makine İkmal Birimi ve Araç Sevk Amirliği Merkez Garajında gerekli düzenlemeler ve 

temizlik faaliyeti yapılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

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

kontrol edilmiş aylık Taşıt Kartları düzenlenerek gerekli takip ve kontrolleri sağlanmıştır.  

d. İDARİ İŞLER AMİRLİĞİ 

Resmi bayram ve törenlerde bayrak süslemeleri ve ses sistem çalışmaları yapılmıştır. 

İdari İşler Amirliğimize bağlı hizmet alımı yoluyla çalışan personelin aylık puantajları rutin 

olarak yapılmıştır. 

Menderes Belediyesinin hizmet binalarının küçük onarım gerektiren işleri teknik 

personel tarafından yapılmıştır. 

Belediye hizmetlerinin aksamaması 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 Belediyesine ait tesislerin kontrolleri yapılarak burada tesis görevlileri kontrol 

edilmiş ve eksiklikleri tespit edilerek tamamlanmıştır. 
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e. İHALE BİRİMİ 

Yıl içerisinde ihale birimi tarafından yapılan faaliyetler aşağıya çıkarılmıştır. 

Yapılan İhaleler 

 İhale Adı İhale Usulü Tarihi Sonuç 

Belediyemiz Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü Hizmetlerinde 

Kullanılmak Üzere Bitkisel Toprak 
Alınması 

4734 Sayılı Kanun 
21/F Maddesine Göre 

Pazarlık Usulü 
17.01.19 

Sonuç ilanı 
yayımlanmış 

Belediyemiz Spor Kulüplerinin 2019 
Yılı İçerisindeki Faaliyetlerinde 

Ulaşımın Sağlanabilmesi İçin Otobüs 
Kiralanması 

4734 Sayılı Kanun 
21/F Maddesine Göre 

Pazarlık Usulü 
21.01.19 

Sonuç ilanı 
yayımlanmış 

İlçemiz Merkez Mahallelerinde Üst 
Yapısı Yapılacak Cadde ve Sokaklarda 
Beton Parke Taşlarının Sökülmesi ve 

Zemin Tesviyesi Yapılması İçin İş 
Makinası Kiralanması İşi 

4734 Sayılı Kanun 
21/F Maddesine Göre 

Pazarlık Usulü 
28.01.19 

Sonuç ilanı 
yayımlanmış 

Belediyemizce Muhtelif Cadde ve 
Sokaklarda Kullanılmak Üzere Çeşitli 

Miktarlarda Beton Parke Taşı ve 
Beton Bordür Alımı 

4734 Sayılı Kanun 
21/F Maddesine Göre 

Pazarlık Usulü 
08.02.19 

Sonuç ilanı 
yayımlanmış 

Belediyemiz Küner Köyünde Bulunan 
Kapalı Düğün Salonunun Çelik 

Konstrüksiyonun Saçak Altlarını 
Kapatmak Amaçlı Alüminyum 

Kompozit Cephe Malzemesi Alımı 

4734 Sayılı Kanun 
21/F Maddesine Göre 

Pazarlık Usulü 
25.02.19 

Sonuç ilanı 
yayımlanmış 

Belediyemiz Sınırları Dahilinde 
Bulunan Cadde ve Sokaklarda 2019 
Yılında Kullanılmak Üzere Yol Temel 

Alt Malzemesi Alımı 

4734 Sayılı Kanun 
19. Maddesine Göre  

Açık İhale Usulü 
18.03.19 

Sonuç ilanı 
yayımlanmış 

Belediyemiz Sınırları İçerisindeki 
Muhtelif Parklarda Kullanılmak Üzere 

Oyun Grubu ve Spor Aleti Alımı 

4734 Sayılı Kanun 
21/F Maddesine Göre 

Pazarlık Usulü 
04.03.19 

Sonuç ilanı 
yayımlanmış 

Belediyemiz Sınırları Dahilinde 2019 
Yılı İçerisinde Muhtelif Cadde ve 

Sokaklarda Bozulan, Hasar Görmüş, 
Ulaşımı Etkileyen ve Tehlike Arz Eden 

Yolların Tamiratının Yapılması İçin 
Asfalt Betonu Yama Malzemesi 

(Binder Tabakası) Ve Bitüm Astar 
Alımı 

4734 Sayılı Kanun 
21/F Maddesine Göre 

Pazarlık Usulü 
08.03.19 

Sonuç ilanı 
yayımlanmış 

İlçemiz Merkez Mahalleleri Muhtelif 
Cadde ve Sokaklarında Kullanılmak 

Üzere Kristal Beton Karo Alımı 

4734 Sayılı Kanun 
21/F Maddesine Göre 

Pazarlık İhale Usulü 
08.03.19 

Sonuç ilanı 
yayımlanmış 
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Yapılan İhaleler 

 İhale Adı İhale Usulü Tarihi Sonuç 

Belediyemiz Tarafından 
Projelendirilen, Devam Eden veya 

Tamamlanan Hizmetlerin Tanıtılması 
İçin Dış Mekan Tanıtım Materyalleri 

Yaptırılması 

4734 Sayılı Kanun 
21/F Maddesine Göre 

Pazarlık İhale Usulü 
14.03.19 

Sonuç ilanı 
yayımlanmış 

Belediyemiz Birimlerinde Kullanılmak 
Üzere Çeşitli Miktarlarda Muhtelif 

Matbaa Malzemesi 

4734 Sayılı Kanun 
21/F Maddesine Göre 

Pazarlık İhale Usulü 
19.03.19 

Sonuç ilanı 
yayımlanmış 

Menderes Belediyesi Sınırları 
İçerisinde Yaşayan Vatandaşlara; 

Evde Bakım Hizmetleri, Yeni Doğan 
Bakımı, Hasta Nakil Ambulansı ve 

Halk Sağlığı Hizmetlerinin Sunulması 
Hizmet Alımı 

4734 Sayılı Kanun 
19. Maddesine Göre  

Açık İhale Usulü 
12.09.19 

Sonuç ilanı 
yayımlanmış 

2020 Yılı İçerisinde Belediyemiz Araç 
ve Gereçlerinde Kullanılmak Üzere 

Motorin ve 95 Oktan Kurşunsuz 
Benzin Alımı 

4734 Sayılı Kanun 
19. Maddesine Göre  

Açık İhale Usulü 
06.12.19 

Sonuç ilanı 
yayımlanmış 

2020 Yılı İçerisinde Belediyemiz 
Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 

Binek Araç Kiralama İşi 

4734 Sayılı Kanun 
19. Maddesine Göre  

Açık İhale Usulü 
09.12.19 

Sonuç ilanı 
yayımlanmış 

2020 Yılı İçerisinde Belediyemiz Park 
ve Bahçeler Müdürlüğüne Ait 

Hizmetlerde Kullanılmak Üzere 
Kamyon ve İş Makinesi Kiralama 

4734 Sayılı Kanun 
19. Maddesine Göre  

Açık İhale Usulü 
10.12.19 

Sonuç ilanı 
yayımlanmış 

2020 Yılı İçerisinde Belediyemiz 
Temizlik Hizmetlerinde Kullanılmak 
Üzere Çöp Kamyonu ve İş Makinesi 

Kiralama 

4734 Sayılı Kanun 
19. Maddesine Göre  

Açık İhale Usulü 
17.12.19 

Sonuç ilanı 
yayımlanmış 

2020 Yılı İçerisinde Belediyemiz Fen 
İşleri Müdürlüğüne Ait Hizmetlerde 

Kullanılmak Üzere Kamyon ve İş 
Makinesi Kiralama 

4734 Sayılı Kanun 
19. Maddesine Göre  

Açık İhale Usulü 
16.12.19 

Sonuç ilanı 
yayımlanmış 

Belediyemiz Sınırları Dahilinde 
Bulunan Cadde ve Sokaklarda 2020 

Yılında Kullanılmak Üzere Çeşitli 
Miktarlarda Kilit Parke, Beton Bordür 

ve Beton Boru Alımı 

4734 Sayılı Kanun 
19. Maddesine Göre  

Açık İhale Usulü 
30.12.19 

Sonuç ilanı 
yayımlanmış 

Belediyemiz Sınırları Dahilinde 
Bulunan Cadde ve Sokaklarda 2020 

Yılında Kullanılmak Üzere Çeşitli 
Miktarlarda Yol Temel Malzemesi 

Alımı 

4734 Sayılı Kanun 
19. Maddesine Göre  

Açık İhale Usulü 
31.12.19 

Sonuç ilanı 
yayımlanmış 
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f. BİLGİ İŞLEM BİRİMİ 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 

2015 yılı içerisinde başlatılan Tek Tuşla Menderes projesi kapsamında Elektronik Belge 

Yönetim Sistemi kurulmuştur. 2019 yılında İçişleri Bakanlığı’nın E-Belediye projesi için gerekli 

hazırlıklara başlanmış, Belediye içerisinde bulunan tüm kullanıcılara gerekli eğitimler verilmiş ve 

İçişleri Bakanlığı’nın E-Belediye projesi kapsamında EBYS sistemine geçilmiştir. 

WhatsApp İhbar Hattı 

Vatandaşımız, Belediyemizin sunduğu WhatsApp ihbar hattı numarasından, sosyal 

medya üzerinden ya da Belediyemiz içerisinde bulunan 3 adet iletişim merkezi numarasından 

isteklerini veya şikayetlerini dile getirebilmesi amacı ile ilgili birimin altyapısı oluşturularak, İç 

İşleri Bakanlığı’nın E-Belediye projesinde bulunan İstek/Şikayet modülü devreye alınarak, gerekli 

eğitimler tamamlandıktan sonra, Hizmet Masası çalışır hale getirilmiştir. Ağustos 2019 

tarihinden sonra Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne geçmiş olup faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 

Diğer İş ve İşlemler 

• 2 fiziksel sunucuya ayda 2 kez olacak şekilde, 24 kez bakım yapılmıştır. 

• 20 sanal sunucuya haftada 1 kez olacak şekilde 52 kez bakım yapılmıştır. 

• Yedekleme yazılımı, yedekleme ünitesi ve storage (depolama) ünitesine ayda 1 kez 

olacak şekilde 12 kez bakım yapılmıştır. 

• Online ödeme sisteminde, yeni SSL şifreleme teknolojisinin kullanılabilmesi ve 

güvenliğinin arttırılması amacı ile SSL sertifikası yenilenerek, sunucu üzerinde gerekli 

yapılandırmalar yapılmıştır. 

• Sanal sunucularda oluşan 102 kez anlık soruna müdahale edilmiş ve sorunları 

giderilmiştir. 

• Belediyemiz içerisinde bulunan yeni kullanıcıların hesapları tanımlanarak internet 

erişim yetkileri çalıştıkları birimlere göre verilmiştir. 

• Dosya paylaşım sunucusundaki kapasite arttırılmış, yetkilendirmeler ve 

yapılandırmalar yeniden düzenlenmiştir. 

• 14 kullanıcı akıllı faks sisteminde 800 adet faks gönderimi gerçekleştirmiştir. 

• 202 adet bilgisayara format atılarak kurulumları yeniden yapılmıştır. 
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• 15 adet yeni bilgisayar toplanmış, yazılım kurulumları da gerçekleştirilerek birimlere 

teslim edilmiştir. 

• 1 adet yeni fotokopi alınarak birimlere teslim edilip, kullanıma hazır hale getirilmiştir. 

• Kurum içerisindeki ve dış birimlerimizdeki bilgisayarlarda oluşan arızalar sebebi ile 82 

donanımsal onarım / parça değişimi yapılmıştır. 

• 30 kez yazıcılarda ve fotokopi makinelerinde oluşan sorunlar giderilmiştir. 

• 50 adet yeni personel kartı basılmıştır. 

• Birimlerde bulunan fotokopi makineleri ve yazıcılar aylık rutin bakımlardan 

geçirilmiştir. 

• EBYS sisteminde imzalarda yaşanan sorunların giderilmesi amacı ile imza kartlarının 

sorunlarına 202 kez müdahale edilerek, kurulumları yeniden yapılmıştır.   

                                        

g. SPOR, EĞİTİM, SOSYAL FAALİYETLER VE İŞLETME BİRİMİ 

 

1. Gitar Kursları 

Kültür Merkezi Amfi Tiyatrosunda gitar kurslarımız devamlı olarak verilmektedir. 

Eğitmenimiz öncülüğünde 55 öğrenciye kurs verilmektedir. 

2. Tenis Kursları 

Menderes Belediyesi Şehit Fırat Çakıroğlu Spor Kompleksimizde haftanın 4 günü 

eğitmenimiz ile tenis kursu verilmektedir. Hafta içi Salı ve Perşembe 19:00-21:00 saatleri 

arasında 2 grup, hafta sonu küçük yaş gruplarına ders verilmektedir. Tenis kurslarına toplam 30 

öğrenci kayıtlıdır. 

3. Türk Halk Müziği Korosu 

Ayyıldız Parkımız içerisinde Kadınlar Kulübünde koro şefimiz tarafından koro kursları 

verilmektedir. Haftada 1 gün yapılan kursta kayıtlı merkezde 20 öğrenci, Özdere mahallesinde 

20 öğrenci bulunmaktadır. 

4. Voleybol Kursu 

Menderes Belediyesine ait Görece Çok Amaçlı Spor Salonunda eğitmen eşliğinde 43 

öğrenciye voleybol eğitimi verilmektedir. 

 



 

285 
 

5. Halk Oyunları Kursu 

Menderes Belediyesine ait Görece Çok Amaçlı Spor Salonu ve 75.yıl düğün salonunda 

eğitmen eşliğinde 150 öğrenciye halk oyunları eğitimi verilmektedir. 

6. Spor Okulları 

 

• Menderes Belediyesi Spor Okulları 

Öğrenci Sayıları 

  Menderes Gümüldür Toplam 

Futbol 320  320 

Basketbol 201 69 270 

Jimnastik 200  200 

Masa Tenisi 48 17 65 

 

• Futbol Kursu 

İlçemizde bulunan 19 Mayıs Stadyumunda eğitmenlerimiz önderliğinde 320 öğrenciye 

futbol eğitimi verilmektedir. 

• Basketbol Kursu 

Menderes Belediyesine ait Görece Spor Salonu ve Gümüldür Spor Salonlarında eğitmen 

öncülüğünde 270 öğrencimize basketbol eğitimi verilmektedir. 

• Jimnastik Kursu 

Menderes Belediyesine ait Görece Çok Amaçlı Spor Salonunda Eğitmen eşliğinde 200 

öğrenciye jimnastik eğitimi verilmektedir. 

• Masa Tenisi 

 Menderes Belediyesine ait Görece Çok Amaçlı Spor Salonu ve Gümüldür Spor 

salonlarında eğitmen eşliğinde 65 öğrenciye masa tenisi eğitimi verilmektedir. 
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7. Menderes Belediyesi Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü 

 

• Futbol 

▪ A TAKIM 

A takımımız çalışmalarına Temmuz 2019 tarihinde 25 kişilik oyuncu kadrosuyla 

Menderes 19 Mayıs Stadında başlamıştır. 

1.amatör küme G grubunda 11 takımın bulunduğu lige çıkma mücadelesinde 15 Eylül 

2019 tarihinde başlayan maç serüveninde 17 maçta 15 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet ile 

ligin zirvesinde yer almaktadır. 

Ligin bitiş tarihi olan 9 Şubat 2020 tarihine kadar tüm maçlarını kazanıp bir üst lige 

çıkmayı hedeflemiştir.  

▪ U19 TAKIMI 

9 Kasım 2019 tarihinde müsabakalarına başlayan ve 1. Amatör küme G grubunda yer 

alan ve 9 takımın mücadele ettiği grubunda 10 maçta 3 galibiyet,2 beraberlik ve 5 mağlubiyet 

alarak 6. Sırada yer almaktadır. 

20 sporcumuzun yer aldığı kadromuzla 29 Şubat 2020 tarihinde sona erecek maçlarla 

birlikte grubumuzu en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz. 

▪ U16 TAKIMI 

22 sporcumuzla,2019 Eylül ayında maçlarına başlayan ve bölgesel U16 ligi G grubunda, 

16 müsabaka sonucunda 24 puan toplayarak grubunu 5.sırada bitirmiştir. 

▪ U14 TAKIMI 

20 sporcumuzla mücadele ettiğimiz ve 2019 Eylül ayında başlayan U14 bölgesel liginde 

J Grubunda bulunan takımımız 14 haftanın sonunda ligi zirvede bitirip 2018 / 2019 sezonunu 

Şampiyon olarak bitirmiştir. 

• Basketbol 

2018 / 2019 sezonunda basketbol branşında 42 lisanslı sporcumuz ile mücadele 

edilmiştir. 
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2018 / 2019 sezonunda U-14 erkekler liginde toplam 72 takımın mücadele ettiği,8 grup 

statüsünde 9’ar takımdan oluşan lig müsabakalarına katılmıştır. 

Takımımız mücadele ettiği 6.grupta oynadığı 8 maçta 5 galibiyet 3 mağlubiyet alarak 

grubunu 4. Sırada tamamlamıştır. 

8. İşletmeler 

Müdürlüğümüzce yürütülen Sosyal ve İktisadi İşletmelerine bağlı olarak yürütülen 

işletmelerimiz şöyledir; 

o Düğün Salonları   

Aşağıda isimleri belirtilen, Menderes Belediyesine ait 12 adet düğün salonu ile 

vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir. 

• Nikâh Sarayı ve Kongre Merkezi 

• Kır Düğün Salonu (Kırmızı Salon ) 

• Kır Düğün Salonu (Beyaz Salon ) 

• Oğlananası Düğün Salonu  

• Özdere Kültür Sarayı 

• Bulgurca Kır Düğün Salonu 

• Gümüldür Amfi Tiyatro  

• Tekeli Kapalı Düğün Salonu 

• Tekeli Kır Düğün Salonu 

• Gümüldür Niyazi Hepyılmaz Düğün Salonu 

• Küner Düğün Salonu 

• Görece Düğün Salonu 
 

o Kafeler 

Vatandaşımızın keyifli vakit geçirebilmesi için Menderes Belediyesine ait aşağıda isimleri 

belirtilen 4 adet kafede yaz ve kış sezonlarında hizmet verilmektedir. 

• Şehit Ömer Halis Demir Kafe 

• Beyaz Kafe 

• Kadınlar Kulübü 

• Gümüldür Gelincik Kafe 
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o  Kantarlar 

Menderes Belediyesine ait 4 adet kantar ile üreticimize hizmet vermekteyiz. 

• Gümüldür Kantar 

• Karakuyu Kantar 

• Çakaltepe Kantar 

• Oğlananası Kantar 
  

o  Spor Salonları 

Spor sever vatandaşlarımız için 3 adet Kapalı spor salonumuz ile hizmet sunmaktayız ; 

• Görece Çok Amaçlı Spor Salonu 

• Gümüldür Kapalı Spor salonu 

• Özdere Kapalı Spor Salonu 
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2019 Yılı Faaliyet Performans Eşleştirme Tablosu 

Sıra Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleşme 
Durumu 

Performans Sonuç 
Değerlendirmesi 

Uygulayıcı 
Müdürlük 

1 
 

Belediyenin 
donanım ve yazılım 
kapsamında teknik 

yeterliliği 
sağlanacak. 

Alınan donanım ve 
yazılım sayısı 

5 5 

Donanın ve yazılım 
uygulamalarını 
geliştirmek için 

işlerinde tecrübeli 
şirketlerden hizmet 
satın alımları yapıldı. 

Destek 
Hizmetleri 
Müdürlüğü 

2 

EBYS (Elektronik 
Belge Yönetim 

Sistemi) alt yapısı 
kurulacak. 

Alınan donanım ve 
yazılım sayısı 

1 1 

2019 Alto 
teknolojiden 1 yıl 
boyunca hizmet 
satın alınmıştır. 

Destek 
Hizmetleri 
Müdürlüğü 

3 
Yerel spor 

kulüplerine maddi 
yardımı edilecek. 

Yapılan yardım miktarı 
242.979

,00 TL 
45.000,00 TL 

Kulüplerden gelen 
maddi talep kadar 

destek sağlanmıştır. 

Destek 
Hizmetleri 
Müdürlüğü 

4 

Yerel spor 
kulüplerine 

malzeme yardımı 
yapılacak. 

Yapılan yardım miktarı 
200.000

,00 TL 
191.377,96 TL 

Gelen malzeme 
talebi kadar destek 

sağlanmıştır. 

Destek 
Hizmetleri 
Müdürlüğü 

5 

Genel ofis ihtiyaçları 
kapsamında 

kırtasiye 
malzemelerinin 
alımı yapılacak. 

Yapılan kırtasiye, büro 
malzemesi ve baskı 

cilt giderleri alım sayısı 
3 3 %100 

Destek 
Hizmetleri 
Müdürlüğü 

Diğer özel malzeme 
alımları, tüketim 

malları ve malzeme 
alımları 

2 2 %100 

Laboratuvar 
malzemesi ve kimyevi 

malzeme, elektrik 
alımları 

13 13 %100 

Diğer dayanıklı mal ve 
malzeme alımları ile 

büro tefrişat 
malzemesi alımları 

4 4 %100 

6 

Belediye 
bünyesindeki işlerin 
daha verimli, kaliteli 

ve zamanında 
yapılması 

sağlanacak. 

Yapılan alım sayısı 1 1 %100 

Destek 
Hizmetleri 
Müdürlüğü 

Yapılacak ihale iş ve 
işlemleri ile ilgili ilan 

giderleri 
20 19 

İhale miktarı ile 
hizmetler eksiksiz 

karşılandı. 
 

Yangından korunma 
malzemesi alımları 

1 - 
Yangın ekipmanları 
yeterli olduğu için 

yeni alım yapılmadı. 

Hizmet birimleri 
telefon giderleri 

ödenmesi 
12 12 %100 

            

    

 

 



 

290 
 

2019 Yılı Faaliyet Performans Eşleştirme Tablosu 

Sıra Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleşme 
Durumu 

Performans Sonuç 
Değerlendirmesi 

Uygulayıcı 
Müdürlük 

7 
Belediyeye ait araç 
filosu yenilenecek. 

Alınan araç sayısı 1 2 %200 

Destek 
Hizmetleri 
Müdürlüğü 

Yenilenen araç sayısı 2 2 %100 

Tamir, servis, işçilik, 
yedek parça yapılan 

araç sayısı 
114 114 %100 

Araçların motorlu taşıt 
sigorta ödemeleri ve 

vize işlemleri ve çeşitli 
vergi ödemeleri ve 

harçlar, işletme 
ruhsatı ve diğer 

giderler, geçiş ücreti 
bedelli 

114 114 %100 

8 

Belediye araç 
filosunun ihtiyaç 

duyduğu akaryakıt 
temini yapılacak. 

Alım sayısı 1 1 %100 

Destek 
Hizmetleri 
Müdürlüğü 

Alınan akaryakıt 
miktarı motorin 

900 TON 
 

849,126 TON 
 

Mali durum 
düşünülerek,  

tasarruf önlemleri 
alıp hizmetlerimiz 

aksamadan 
akaryakıt temini 

yapılmıştır. 

Alınan akaryakıt 
miktarı benzin 

75 TON 
 

32,781 TON 
 

Mali durum 
düşünülerek, 

tasarruf önlemleri 
alıp hizmetlerimiz 

aksamadan 
akaryakıt temini 

yapılmıştır. 
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Müdürlüğümüzün Görevleri; 

 Müdürlüğün bütçesini hazırlamak, Belediye Başkanlığı'ndan alınan önerilere göre bağlı 
birimlerin de ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Müdürlük bütçesi halinde 
Başkanlığa sunmak, 

 Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi 
için çalışmalar yapmak, 

 Teknik ve okuyucu hizmetlerinin standardizasyonunu sağlamak ve denetimini yapmak, 

 Kütüphane ve Dokümantasyon hizmetleri hakkında ayrıntılı bir faaliyet raporu 
hazırlamak ve yıl sonunda Başkanlı'ğa sunmak, 

 Kütüphaneden faydalanacak öğrencilerin ve diğer okuyucuların ihtiyaç duydukları 
konularda, bilgi edinmelerini sağlamak üzere ilgili kurum ve kuruluşlardan, kitap, 
ansiklopedi, dergi vb. süreli ve süresiz yayınların temin edilmesini sağlamak, 

 Derleme, bağış, devir ve resmi kurumlardan gelen kitap ve diğer yayınların gerekli 
işlemlerini yürütmek, 

 Okuyucuların belli bir konuya yönelik çalışmalarında veya kütüphanedeki çalışmaları 
sırasında karşılaştıkları problemleri kütüphane kaynaklarından yararlanmak suretiyle 
cevaplamak ya da onlara kaynak göstererek çözüm getirmek, 

 Bu yönetmelik uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği 
diğer çalışmaları yapmak. 
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Belediyemize ait iki kütüphanemiz bulunmaktadır. İlki 2008 yılında belediye Kültür 

Merkezin’de kurulmuş olup ikincisi de 2010 yılında Görece beldemizde, eski belediye binasını 

kütüphaneye dönüştürmek suretiyle hizmete girmiştir. 

Menderes merkezde yer alan kütüphanemiz merkez kütüphanedir. Merkez 

kütüphanemiz 8.072 adet kitap ile 2.716 üyeye hizmet vermektedir. Görece’de yer alan 

kütüphanemiz, 976 adet kitap ile 240 üyeye, yine haftanın 6 günü hizmet vermektedir. 

FAALİYETLER 

1. Merkez Kütüphane 

Kütüphane bünyesinde 2019 yılında 245 üyenin kaydı yapılmıştır. Kütüphane bünyesine 

2019 yılında 3.400 adet kitap bağışı yapılmıştır. Müdürlüğümüz tarafından 22 okula toplam da 

1.263 adet kitap bağışı yapılmıştır. 

Merkez Kütüphane 

Kitap Türleri Adet Kitap Türleri Adet 

Arkeoloji ve Sanat Tarihi 27 Mizah 54 

Atatürk 216 Mutfak ve Yemek Kitapları 17 

Bilim Kurgu-Polisiye 325 Özel Yayınlar 275 

Biyografik ve Tarihi Romanlar 267 Psikoloji ve Felsefe 129 

Çağdaş Dünya Edebiyatı 739 Reklam-Grafik-Tasarım 6 

Çağdaş Türk Edebiyatı 868 Resim-Heykel-Müzik 103 

Çocuk 1586 Sağlık 90 

Dini Kitaplar 174 Sinema-Tiyatro 27 

Dünya Klasikleri 488 Siyaset ve İnceleme 563 

Edebi Eserler 5 Sözlük 3 

Fotoğraf-Gezi-Araştırma 15 Şiir 235 

İngilizce Roman ve Hikaye 103 Tarihi Araştırma 17 

Kişisel Gelişim 263 Türk ve Dünya Tarihi 936 

Klasik Türk Edebiyatı 439 Ülkeler ve Uygarlıklar 40 

Mimari 62   

Toplam 8.072 
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2. Görece Kütüphane:  

Kütüphane bünyesine 2019 yılında 20 üyenin kaydı yapılmıştır. 

Görece Kütüphane 

Kitap Türleri Adet Kitap Türleri Adet 

Ansiklopedi 98 Felsefe 5 

Astroloji 1 Kişisel Gelişim 48 

Atatürk 86 Klasik Türk Edebiyatı 87 

Coğrafya 6 Mizah 6 

Çağdaş Dünya Edebiyatı 93 Psikoloji 1 

Çağdaş Türk Edebiyatı 100 Siyaset ve İnceleme 24 

Çocuk 234 Sözlük Ansiklopedi 14 

Dini Kitaplar 10 Şiir 31 

Dünya Klasikleri 107 Tarihi Araştırma 15 

Drama 2 Toplum Bilim 2 

Fantastik Kurgu 1 Türkçe Tiyatro 5 

Toplam 976 
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2019 Yılı Faaliyet Performans Eşleştirme Tablosu 

Sıra Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleşme 
Durumu 

Performans Sonuç 
Değerlendirmesi 

Uygulayıcı 
Müdürlük 

1 

Belediye 
kütüphanesine 

kitap alımı 
yapılacak 

Alınan kitap sayısı 850 0 

Kitap bağış 
kampanyasında; 
3.400 adet kitap 
bağışı yapıldığı 
için kitap alımı 
yapılmamıştır. 

Kütüphane 
Müdürlüğü 
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Müdürlüğümüzün Görevleri; 

 Başıboş sokak hayvanları için rehabilite merkezi açmak, hayvanların sağlıklarını korumak 
ve üremelerini kontrol altına almak maksadıyla kısırlaştırmak, aşılamak, sahiplendirme 
veya işaretlendirerek alındığı ortama bırakmak, 

 Isırık vakalarında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve Devlet 
Hastaneleri işbirliği içerisinde hayvanları müşahede altına alarak kuduz yönünden 
gerekli karantina işlemini sağlamak, bu süre boyunca hayvanların takibini yaparak 
sonucun ilgili kurumlara bildirilmesini sağlamak, 

 Sahipli evcil hayvanları sahipli hayvan kayıt defterine kaydetmek, 

 Zoonos (hayvandan insana bulaşabilen) hastalıklar konusunda gerekli önlemleri alarak 
koruyucu ve tedavi edici uygulamalar yapmak, 

 Mesleki konularda, birim içi ve dışı eğitim çalışmaları yapmak, 

 Birim için gerekli malzemeler ve ilaç alımında gerekli işlemleri yasal çerçevede yapmak, 

 Kuduzla mücadele kapsamında kısırlaştırılmak veya tedavi amacıyla gelen hayvanlara 
kuduz aşısı yapmak, 

 Yapılan kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme çalışmalarını Tarım ve Orman Bakanlığı 
4. Bölge Müdürlüğü- İzmir Şube Müdürlüğüne 6 aylık izleme cetveli olarak göndermek, 

 Kurban Bayramlarında kurban kesim yerlerini denetlemek ve gerekli tedbirleri almak, 

 Vatandaşa hayvan hakları koruma bilincini açıklamak. 
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Veterinerlik hizmetleri kapsamında ilçemizin Özdere Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 

geçici hayvan bakımevinde sokak hayvanlarına yönelik tedavi, aşılama ve kısırlaştırma 

çalışmaları yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuduz hastalığı il mücadele kapsamında 

kısırlaştırdığımız sokak hayvanlarına kuduz aşısı 

yapılmaktadır.  
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Isırma vakası durumunda kuduz şüpheli hayvanlar 10 gün karantina altında tutulup, 

kuduz yönünden incelenip gerekli rapor ilgili kurumlara verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sokak hayvanlarında paraziter hastalıklara karşı mücadele yapılmakta olup 

bakımevimize gelen sokak hayvanlarına ve sokaklardaki elimizin ulaşabildiği sokak hayvanlarına 

iç ve dış parazit tedavisi yapılmıştır. 
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Gönüllü hayvanseverler ile iş birliği içerisinde haftanın belirli günlerinde ormanlık alanda 

yaşayan sokak hayvanlarına besleme çalışmaları yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Vatandaşımızdan gelen talep üzerine sahil bölgemizde yaralı halde bulunan caretta 

carettanın tedavisi yapılarak doğal yaşamına geri bırakılmıştır. 
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Sokakta yaşayan can dostlarımız için 

müdürlüğümüz tarafından ilçe sınırlarımız 

içerisinde bulunan belirli noktalara mama kabı ve 

su kabı konularak can dostlarımızın aç ve susuz 

kalmalarını önlemiş olduk. 
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Özdere Cumhuriyet 

Mahallesi’nde bulunan geçici hayvan 

bakımevine duyarlı vatandaşımız 

tarafından mama yardımı yapılmıştır.     

 

Kurban bayramında bayram süresince yakalama ekibi faal olup kesim yerlerinde 

belediyemiz veteriner hekimleri kontrolünde hayvanların kesimleri sağlanmaktadır.  

İstatistiki verilere aşağıda yer verilmiştir; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 Yılında Kuduz Aşısı Yapılan Sokak 
Hayvanları Sayısı 

Kedi 605 

Köpek 720 

Toplam 1325 

 

2019 Yılında Kısırlaştırma Yapılan Sokak 
Hayvanları Sayısı 

Kedi 583 

Köpek 508 

Toplam 1091 

2019 Yılında Tedavi Edilen Sokak 
Hayvanları Sayısı 

Kedi 726 

Köpek 904 

Toplam 1630 
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2019 Yılı Faaliyet Performans Eşleştirme Tablosu 

Sıra Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleşme 
Durumu 

Performans Sonuç 
Değerlendirmesi 

Uygulayıcı 
Müdürlük 

1 

İlçe sınırları içinde 
sahipsiz ve 

muhtaç 
hayvanların aşı ve 

bakımları 
sağlanacak. 

Kısırlaştırılan 
hayvan sayısı 

1.000 1.091 
Can dostlarımızın 
sağlıklı yaşamaları 
ve üremelerinin 
kontrol altında 

tutulması 
amacıyla 

hedeflenen 
performans 

gerçekleşmiştir. 

Veteriner 
İşleri 

Müdürlüğü 

Tedavi edilen 
hayvan sayısı 

1.500 1.630 

Geçici hayvan 
bakımevinde 

bulunan hayvan 
sayısı 

150 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

304 
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Müdürlüğümüzün Görevleri; 

 Hukuk İşleri Müdürlüğü, Menderes Belediye Başkanına bağlıdır. Belediyenin amaçları, 
prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mer'i mevzuat ve Belediye Başkanının 
belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri 
doğrultusunda, Belediyenin kamu tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına; yürürlükteki 
anayasa, yasalar, tüzükler ile yönetmeliklere göre Belediye Başkanınca verilen yetki 
sınırları içinde çözümler getirmekten, Belediye Başkanı adına tüm yargı mercilerinde, 
belediye tüzel kişiliğini temsil etmekten, açılan davalarda gerekli savunmaların 
hazırlanmasını sağlamaktan, Belediye Başkanı adına her türlü idari tasarruf ve hukuksal 
işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamaktan, belediye faaliyetlerine ilişkin olarak ortaya 
çıkan yasal sorunlarda ilgililere hukuk danışmanlığı yapmaktan; kurumun yasal takibe 
intikal eden alacaklarını en seri şekilde tahsil etmek amacıyla ilgili hukuk ve ceza 
davalarıyla, icra takiplerini ve tüm hukuki işlemlerin yürütülmesini sağlamaktan, ilgili 
yasalar ve mevzuat çerçevesinde kurum menfaatlerini gözeterek belirlemekten 
sorumludur.  Belediye Başkanının gözetimi ve denetimi altında yukarıda özetle belirtilen 
görevlerin ifa ve icrası bağlamında; 

 Belediyenin tüm hukuksal sorunlarına; yürürlükteki mer'i mevzuata göre belediye 
başkanı tarafından verilen vekaletname ve temsil belgesinde saptanan sınırlar içerisinde 
gereken özen ve çabuklukla çözümler sağlamak. 

 Tüm yargı mercileri, hakemler, icra daireleri ile noterlerden yapılacak tebliğlerin 
belediye başkanı adına alınmasını, ilgili mercilere iletilmesini, ilgili mercilerin verecekleri 
bilgi üzerine hukuksal olarak gerekli işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak. 

 Mer'i mevzuattaki gelişmelerin sürekli takip edilmesini, belediyeyi doğrudan veya dolaylı 
olarak ilgilendiren mer'i mevzuattaki değişiklikler hakkında ilgili bölümlerin 
bilgilendirilmesini sağlamak. 

 Belediyeyi kanuni takibe intikal eden alacaklarla ilgili olarak, adli mercilerde temsil 
edilmesini sağlamak. 

 Belediye aleyhindeki mahkeme kararlarının temyiz edilmesinde fayda görülmemesi 
halinde, keyfiyetin belediye başkanın takdirine sunulmasını alınacak onay 
doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak. 

 Kanuni takibe intikal etmiş  alacaklarla ilgili dava ve icra takip işlemlerinin her birisi için 
ayrı dosya tutulmasını sağlamak. 

 Belediye aleyhine yapılan icra takiplerine gerekli hallerde süresinde itiraz etmek, gerekli 
kararların alınması için süresinde itiraz etmek ve belediye alacakları için icra takibinde 
bulunmak. 

 Duruşmalı yapılan tüm yargı safahatlarında bulunmak ve keşiflere katılmak. 

 Takibinde kamu yararı görülmeyen dosyaları başkanlık onayı alınarak ve gerekli hukuki 
prosedür izlenerek kapatmak. 

 Ekonomiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik ve performans artırıcı etki oluşturmak 
amacıyla mer'i mevzuat ve stratejik  hedefler çerçevesinde dış hizmet alımı yoluyla 
yapılması mümkün olan hizmetleri uzman özel ve/veya tüzel kişilere usulüne uygun 
yaptırmak. 

 Stratejik planlama ile müdürlüğe verilen hedefleri gerçekleştirmek. 

 Davacı veya davalı olarak yargı yerlerinde belediyeyi temsile, belediye başkanının vekili 
sıfatıyla belediye hak ve menfaatlerinin korunması için tüm iş ve işlemleri yapmak, 
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 Açılmış ve açılacak olan davalarla ilgili olarak belediye birimlerinden bilgi ve belgeleri 
toplamak. 

 Mahkemece verilen kararları ilgili birimlerine göndermek. 

 Belediye faaliyetlerinin hukuka uygunluğunun temini için; başkanlık makamınca veya 
başkanlık makamının uygun gördüğü diğer idari birimlerce sorulan hususlar hakkında 
istişare mahiyette (yazılı ya da sözlü) hukuki görüş bildirmek. 

 Belediyenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun 
çalışmasını temin etmek amacıyla yasaların tasarı aşamasındayken görüş istenmesi 
halinde gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve başkana sunmak. 

 Belediyenin diğer birimleri tarafından hazırlanan plan ve programları hukuki açıdan 
inceleyerek istişare mahiyette görüşlerini bildirmek, 

 Yönetmelik ve yönerge hazırlamak ya da diğer birimlerce hazırlananları inceleyerek 
görülen eksiklikler hakkında istişare mahiyette görüşlerini bildirmek, 

 Belediye Başkanınca verilen vekâletnamedeki sınırlar içinde Belediye Başkanı adına Yargı 
mercileri, Hakemler, İcra Daireleri, Noterlikler nezdinde Belediye tüzel kişiliğini temsil 
etmek, 

 Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı 
sağlamak, 

 Başkanlıkça verilen diğer hukuki işleri yerine getirmek, 

 Açılmış olan davalarda dava sırasında Belediye menfaat ve işlevleri doğrultusunda 
sonradan ortaya çıkan her tür evrakı re’sen harekete geçerek Belediye birimlerinden 
ilgili kişiye bilgi vermek. 

 Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler 
sunmak, verilen kararları uygulamak, 

 Mer'i mevzuatın öngördüğü diğer görevlerin icra edilmesini sağlamak. 
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Belediyemizin hak ve menfaatlerini, Müdürlüğümüzün yetki ve sorumluluğu  

kapsamında yargı organları, mahkemeler, icra müdürlükleri nezdinde yapılan veya yapılacak 

çalışmalarla en iyi şekilde koruyabilmektir. 

Hukuk İşleri Müdürlüğü olarak yıl içerisinde Belediyemiz bünyesinde yapılan yargısal 

faaliyetler aşağıdaki gibidir:  

• İcra takibi olarak, Belediyemiz tarafından başlatılan ve 2019 yılı içinde takibine devam 

edilen 79 adet icra dosyasının takip işlemlerine devam edilmektedir.     

• İcra takibi olarak, Belediyemiz aleyhine başlatılan ve 2019 yılı içinde ödenen ve 

ödemelerine halen devam edilen toplam 57 adet icra dosyası bulunmaktadır. 

• Belediyemizin tarafı olduğu tüm mahkemeler ve yargı organlarında 2019 Yılı ve öncesine 

ait toplamda 1898 adet Dava Dosyası bulunmakta olup, derdest olan dava dosyalarının 

takibine devam edilmektedir. 

• Mahkemeler, İcra Müdürlükleri ve belediye nezdinde itiraz, yürütmenin durdurulması, 

hukuki görüş verilmesi,  yazışmalar vb. işlemlere devam edilmektedir. 
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Sıra Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleşme 
Durumu 

Performans Sonuç 
Değerlendirmesi 

Performans 
Gerçekleşme 

% 

Stratejik Katman: KURUMSAL YAPI 

1.1.4 

Belediye bünyesindeki tüm 
memur, sözleşmeli 
personel ve işçilerin 

maaşları hazırlanarak 
ödemeleri zamanında 

yapılacak. 

Maaş ödenecek 
personel sayısı 

161 161 - % 100 

1.2.3 

Tüm personele etaplar 
halinde resmi yazışmalarda 
uygulanacak usul ve esaslar 
hakkında eğitim verilecek. 

Personele 
verilen eğitim 

sayısı 
4 2 

4 adet hedeflenmiş olup 
maddi sebeplerden 

dolayı 2 adet 
gerçekleşmiştir. 

% 50 

Eğitim verilecek 
kişi sayısı 

90 169 
E-belediye sistemine 

geçiş yapıldığı için tüm 
personele eğitim verildi. 

% 188 

2.1.1 

Resmi yazışmaların daha 
kısa sürede 

gerçekleştirilmesi 
sağlanacak. 

Gelen yazıların 
cevaplanma gün 

sayısındaki 
düşüş 

1 1 

Elektronik Belge Sistemi 
ile yazıların havalesi ve 

cevaplanması kısa sürede 
gerçekleşmektedir. 

% 100 

 

Sıra Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleşme 
Durumu 

Performans Sonuç 
Değerlendirmesi 

Performans 
Gerçekleşme 

% 

Stratejik Katman: KENTSEL GELİŞİM 

3.2.1 
Belediyenin donanım ve 

yazılım kapsamında teknik 
yeterliliği sağlanacak. 

Alınan donanım 
ve yazılım sayısı 

5 5 

Donanın ve yazılım 
uygulamalarını 

geliştirmek için işlerinde 
tecrübeli şirketlerden 
hizmet satın alımları 

yapıldı. 

% 100 

3.2.6 
EBYS (Elektronik Belge 

Yönetim Sistemi) alt yapısı 
kurulacak. 

Alınan donanım 
ve yazılım sayısı 

1 1 
2019 Alto teknolojiden 1 
yıl boyunca hizmet satın 

alınmıştır. 
% 100 

3.2.6 
EBYS (Elektronik Belge 

Yönetim Sistemi) alt yapısı 
kurulacak. 

Alınan donanım 
ve yazılım sayısı 

1 1 
Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü ile koordineli 
şekilde destek verilmiştir. 

% 100 

3.3.2 
Bakıma muhtaç 

vatandaşlarımızın evde 
bakımı sağlanacak. 

Tedavi yapılan 
hasta sayısı 

15.000 11.398 

Gelen talep adedi ve 
yoğunluğa göre bakıma 
muhtaç hastaların evde 

bakım ve tedavileri 
gerçekleştirilmiştir 

% 76 

Vatandaş 
memnuniyeti 

artış oranı 
% 20 %20 

Vatandaş memnuniyeti 
sağlanmıştır. 

% 100 

3.4.2 
Yıllık faaliyet raporları ve 
performans programları 

hazırlanacak. 

Hazırlanan rapor 
sayısı 

2 2 

Birim Faaliyet Raporları 
ve Performans Raporları 

hazırlık çalışmaları 
yürütülerek konsolide 

edilen raporlar ilgili 
mevzuatı uyarınca 

belirtilen tarihlerde 
kamuoyuna 

sunulmuştur. 

% 100 

3.4.6 

Her yıl düzenli olarak 
belediyenin ihtiyaç 
duyduğu anketler 

yapılacak. 

Yapılan anket 
sayısı 

1 5 

Üç kez Vatandaş 
Memnuniyeti Anketi, Dış 

Paydaş Anketi ve 
Personel Memnuniyeti 

Anketi yapılmıştır. 

% 500 

3.5.1 

İzmir Kalkınma Ajansı, 
Avrupa Birliği Hibe Fonları, 
özel kurum ve vakıf fonları 

gibi desteklere projeler 
üretilecek. 

Kazanılan proje 
sayısı 

1 1 

Evde Bakım Hizmetleri 
kapsamında AB 

Projesinin 
kazanılmasında Kültür ve 

Sosyal İşler 
Müdürlüğü’ne destek 

verilmiştir. 

% 100 
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Sıra Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleşme 
Durumu 

Performans Sonuç 
Değerlendirmesi 

Performans 
Gerçekleşme 

% 

Stratejik Katman: KENTSEL GELİŞİM 

3.6.4 

İlçemizdeki tüm tarihi 
eserlerin program 

dahilinde ve etaplar 
halinde restorasyon 
çalışmaları yapılacak. 

Yapılan proje 
sayısı 

3 3 

Kasımpaşa Camii 
restorasyonu 

tamamlandı. Yıkık 
Minare ve Roma 

Hamamı restorasyon 
projeleri tamamlandı. 

Anıtlar kurulundan onay 
bekleniyor. 

& 100 

3.6.5 

Gümüldür Mandalinası ve 
Efemçukuru üzümüne ait 

coğrafi işaret alınacak. 
Mandi markalaştırılacak. 

Yapılan tescil 
sayısı 

1 - 

Gümüldür Mandalinası 
Coğrafi İşaret 

Çalışmalarına yıl boyunca 
devam edilmiş ilgili 

kurumla yazışmalar ve 
süreç devam etmektedir. 

- 

4.1.3 

Çocuklarımızın sağlıklı 
gelişimi için ihtiyaç 

dahilindeki parklara oyun 
grupları alınacak. 

Alınan çocuk 
oyun grubu 

sayısı 
20 3 

Maddi yetersizliklerden 
dolayı 3 adet oyun grubu 

ihale yoluyla, 3 adet 
oyun grubu da İzmir 

Büyükşehir 
Belediyesi’nden temin 
edilerek toplam 6 adet 

oyun grubu parklara 
yerleştirilmiştir. 

% 15 

Vatandaş 
memnuniyeti 

artış oranı 
% 50 %35 - % 70 

Alınan fitness 
aleti sayısı 

40 6 

Maddi yetersizliklerden 
dolayı 6 adet fitness aleti 

ihale yoluyla, 4 adet 
fitness aleti de İzmir 

Büyükşehir 
Belediyesi’nden temin 

edilerek toplam 10 adet 
fitness aleti parklara 

yerleştirilmiştir. 

% 15 

4.1.6 

İhtiyaç dahilindeki tüm 
parkların bank ve çöp 

kovası gibi ekipmanları 
alınacak/yenilenecek. 

Alınan bank 
sayısı 

250 - Maddi yetersizliklerden 
dolayı 70 adet bank ve 

35 adet çöp kovası İzmir 
Büyükşehir 

Belediyesi’nden temin 
edilmiştir. 

- 

Alınan çöp 
kovası sayısı 

250 - - 

Vatandaş 
memnuniyeti 

artış oranı 
% 60 % 50 % 83 

4.1.8 

Flora çeşitliliğini sağlamak 
amacıyla park alanlarına ve 
yeşil alanlara, ağaç ve çalı 

formatında bitkiler 
dikilecek, çim ve mevsimlik 

çiçekler ekilecek. 

 
Vatandaş 

memnuniyeti 
artış oranı 

% 65 % 60 
Ağaç ve çalı formatındaki 
bitkiler parklara ve yeşil 

alanlara dikildi. 
% 92 

4.1.9 

Mevcut parklarda, bakım 
faaliyetleri kapsamında 

sulama sistemleri ve 
elektrik tesisatları 

döşenecek. 

Tespiti veya 
projesi yapılan 

park sayısı 
10 5 

Sulama ve elektrik 
tesisatları döşendi. 

% 50 

4.1.10 

Yeni yapılacak veya revize 
edilecek parkların inşaat, 

sulama ve elektrik projeleri 
hazırlanacak. 

Yeni yapılan 
park sayısı 

 
13 

 
- 

Sulama ve elektrik 
projeleri çizildi. 

- 

4.2.1 

Parklarımıza farklı 
konseptler kazandırarak 

anlamlandıracak olan 
tematik parklar inşa 

edilecek. 

Vatandaş 
memnuniyet 

oranındaki artış 
% 65 % 50 Parklar inşa edildi. % 77 
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Sıra Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 
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Stratejik Katman: KENTSEL GELİŞİM 

4.3.2 
Park içerisindeki sert 

zeminlerde meydana gelen 
bozukluklar düzeltilecek. 

Vatandaş 
memnuniyet 

oranındaki artış 
% 55 %50 

Sert zemin hasarları 
düzeltildi. 

% 91 

4.3.3 

Park içerisinde bulunan 
tüm yapısal peyzaj 

elemanlarının 
kullanımından kaynaklanan 

problemlerin giderilmesi 
amacıyla boya ve tamir 

işleri yapılacak. 

Vatandaş 
memnuniyet 

oranındaki artış 
%60 %50 

Boya ve tamir işleri 
gerçekleştirildi. 

% 83 

4.3.4 

Parkların ve yeşil alanların 
temizliği ve bakımı 

faaliyetlerinin daha verimli, 
kaliteli ve zamanında 
yapılması sağlanacak. 

Vatandaş 
memnuniyet 

oranındaki artış 
% 60 % 55 

 
Parkların temizliği ve 

bakımı periyodik olarak 
yapıldı. 

% 92 

5.1.1 

Klaros, Notion ve Kolophon 
tarihi kentlerinin 1/5000 ve 

1/1000 ölçekli koruma 
amaçlı imar planları 

hazırlanarak onaylanacak ( 
İBB Anıtlar Kurulu ile 

koordineli) 

Yapılan plan 
sayısı 

1 - - - 

5.1.3 

İlçe sınırlarında bulunan 
tescilli yapıların röleve, 

restorasyon ve restütisyon 
projeleri hazırlanacak. 

Yapılan proje 
sayısı 

1 1 
Proje çizildi anıtlar kurulu 

tarafından onay 
bekleniyor 

% 100 

5.2.1 

Belediye sınırları içindeki 
yerleşim alanlarının imar 
planları yapılacak. (İBB İle 

koordineli) 

Yapılan plan 
sayısı 

3 3 - % 100 

5.2.2 

Kenti daha yaşanılabilir 
kılmak ve mevcut 

aksaklıkları gidermek adına 
gerekli plan tadilatları veya 
imar revizyonu yapılacak. 

Yapılan plan 
sayısı 

26 18 - % 69 

5.2.3 

Planlanan alanların 3194 
sayılı İmar Kanunu’nun 16. 

ve 18. maddesi 
kapsamındaki 

uygulamalarıyla kamusal 
arsa üretimi yapılacak. 

Yapılan plan 
sayısı 

21 18 - & 86 

5.2.4 

İmar uygulaması  yapılmış  
parseller   için   

onaylanması istenilen 
mimari ve statik projeleri 

onaylanarak yapı ruhsatları 
1 ay içinde düzenlenecek. 

Düzenlenen yapı 
ruhsatı sayısı 

900 256 - % 28 

5.2.5 

Yapı ruhsatı alan yapıların 
gerekli kontroller 

vasıtasıyla ruhsat ve 
eklerine uygun olarak 
yapılması sağlanacak. 

Düzenlenen yapı 
kullanma 

izin belgesi 
sayısı 

600 254 - % 42 

5.2.6 

Ruhsat ve eklerine uygun 
olarak tamamlanan yeni 

yapılara Yapı Kullanma İzin 
Belgesi verilme süresi 1 ayı 

geçmeyecek. 

Düzenlenen yapı 
kullanma izin 
belgesi sayısı 

600 254 - % 42 

5.3.1 

Yapı ruhsatı ile eklerine 
aykırı yapılan yapılarla, yapı 
ruhsatı alınmadan inşaatına 
başlanılan yapıların tespit 
edilerek inşai faaliyetleri 
durdurulacak ve gerekli 
yasal işlemler yapılacak. 

Yapılan tespit 
sayısı 

65 439 - % 675 
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5.3.3 

Teknik ekipler tarafından 
sahada inşai faaliyetlerin 
kontrolleri düzenli olarak 

yapılacak. 

Yapılan tespit 
sayısı 

52 300 - % 577 

6.1.3 

Genel bakım, onarım ve 
yapım faaliyetlerinin daha 

kaliteli verimli ve 
zamanında yapılması 

sağlanacak. 

Vatandaş 
memnuniyeti 

artış oranı 
% 20 % 20 

Menderes genelinde 
bakım onarım faaliyetleri 

yapıldı 
% 100 

6.1.4 
İlçenin ihtiyaç duyduğu 

yerlere hamam ve umumi 
hela yapılacak. 

Vatandaş 
memnuniyeti 

artış oranı 
% 5 % 5 

Çukuraltı, Orta Mahalle 
ve gümüldür plajlarına 

kabin, wc ve duşlar 
yapıldı. Köy 

meydanlarındaki 
tuvaletlerin bakımları 

yapıldı. 

% 100 

6.1.5 
İhtiyaç duyulan yollardaki 

yapım, bakım onarım 
çalışmaları yürütülecek. 

Vatandaş 
memnuniyeti 

artış oranı 
% 20 % 20 

Menderes genelinde 
yeni asaflt ve parke taş 

imalatı yapıldı. Parke taş 
tamiri, asfalt yama ve 

üretim yollarında gerekli 
çalışmalar yapıldı. 

% 100 

6.1.6 

Menderes meydan projesi 
hayata geçirilecek ve 

Menderes Belediyesi yeni 
hizmet binası yapılacak. 

Vatandaş 
memnuniyeti 

artış oranı 
% 40 - Projesi çizildi. - 

6.2.2 
İhtiyaç olan bölgelerde 
kapalı pazar yeri ihtiyacı 

karşılanacak. 

Vatandaş 
memnuniyeti 

artış oranı 
% 20 - 

Görece, Özdere ve 
köylerde planlama 

yapıldı. 
- 

6.2.3 
İhtiyaç dahilindeki yerlere 

kapalı ve açık düğün 
salonları yapılacak. 

Yeni yapılan 
tesis sayısı 

1 - 
Çileme düğün salonu 

fizibilite aşamasındadır. 
- 
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Stratejik Katman: ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI 

7.1.1 

Temizlik faaliyetlerinin 
daha verimli, kaliteli ve 
zamanında yapılması 

sağlanacak. 

Vatandaş 
memnuniyeti 

artış oranı 
% 35 % 35 

Yıl içerisinde 
müdürlüğümüzce 

temizlik faaliyetleri planlı 
bir şekilde düzenli olarak 

gerçekleştirilmiştir. 

% 100 

7.1.2 

İlçe genelindeki tüm 
konteynerlerin belirli 
periyotlarda köpüklü 

yıkama sistemi ile 
dezenfekte edilmesi 

sağlanacak. 

Vatandaş 
memnuniyeti 

artış oranı 
% 15 % 15 

İlçe genelindeki 
konteynerler halkın 
sağlığı göz önünde 

bulundurularak düzenli 
aralıklarla dezenfekte 

edilmiştir. 

% 100 

7.1.3 
Çöp konteynerlerinin 

düzenli bakım ve onarımı 
yapılacak. 

Vatandaş 
memnuniyeti 

artış oranı 
% 15 % 15 

Çöp konteynerlerinde 
ortaya çıkan yıpranmalar 

ekiplerimiz tarafından 
giderilmiştir. 

% 100 

7.1.4 

Mevcuttaki çöp varillerinin 
yerine geçecek olan kapaklı 

konteynerlerin alımı 
yapılacak. 

Vatandaş 
memnuniyeti 

artış oranı 
% 25 % 25 

Kapaklı konteyner alımı 
gerçekleştirilerek 

çevrede oluşabilecek 
kötü kokuların önüne 
geçilmiş ve vatandaş 

memnuniyeti 
arttırılmıştır. 

% 100 
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Stratejik Katman: ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI 

7.1.5 

Uygun yerlere çöp 
konteynerleri için cep 
yapılarak konteynerler 
buraya yerleştirilecek. 

Vatandaş 
memnuniyet 

oranındaki artış 
% 15 % 33,34 

Yıl içerisinde ara yollarda 
kalan bazı bölgelerde 
konteyner için cepler 

yapılmıştır, ana yol 
üzerinde yaya kaldırımını 

engellediğinden dolayı 
yapılmamıştır.  

% 222 

7.1.6 

Cadde ve sokakların 
düzenli olarak süpürülmesi 

ve yıkanması faaliyetleri 
yapılacak. 

Vatandaş 
memnuniyeti 

artış oranı 
% 15 % 15 

Müdürlüğümüz tarafından 
haftanın her günü 

Menderes genelindeki tüm 
mahallelerimizde düzenli 

aralıklarla cadde ve 
sokaklar süpürülmüş ve 

temizlenmiştir. 

% 100 

7.2.1 
Çocuklarımızın sağlığı için 
okul temizlikleri (bahçe ve 

tuvalet) yapılacak. 

Vatandaş 
memnuniyeti 

artış oranı 
% 15 % 15 

Meydancılar tarafından 
okul bahçeleri ve önlerinin 

temizliği yapılmıştır. 
% 100 

7.2.2 
Cami ve mescitlerin düzenli 
temizlik işleri yürütülecek. 

Vatandaş 
memnuniyeti 

artış oranı 
% 15 % 15 

İlçe genelinde bulunan 63 
camiinin temizlikleri 

ibadethane temizleme 
ekibimiz tarafından yıl 

içerisinde düzenli olarak 
gerçekleştirilmiştir. 

% 100 

7.2.3 

Pazar faaliyetlerinin 
öncesinde pazar yerlerinin 
süpürülmesi ve yıkanması 

faaliyetleri yapılacak. 

Vatandaş 
memnuniyeti 

artış oranı 
% 20 % 20 

Menderes genelinde 
kurulan tüm pazarların 

öncesi ve sonrası temizlik 
işlemleri yapılmış bu 
konudaki vatandaş 

memnuniyeti arttırılmıştır. 

% 100 

Şikayet 
sayısındaki 

düşüş 
% 5 % 5 % 100 

8.1.1 

İlgili kurum ve kuruluşlar ile 
sağlıklı çözümler 
üretebilmek için 

koordinasyon sağlanacak. 

Çevresel 
kirlilikle ilgili 
şikayetlerin 

azalma oranı 

% 85 % 85 

Muhtarlıklar, MEB okulları, 
İlçe Sağlık Müdürlüğü ile 
çevre kirliği konusunda iş 

birliği yapıldı. 

% 100 

8.1.1 

İlgili kurum ve kuruluşlar ile 
sağlıklı çözümler 
üretebilmek için 

koordinasyon sağlanacak. 

Çevresel 
kirlilikle ilgili 
şikayetlerin 

azalma oranı 

% 85 % 85 % 100 % 100 

8.1.2 

Sıhhi ve gayrisıhhi 
işyerlerinin çevresel 

etkileri, yapılacak 
denetimler sonucu halk 

sağlığını minimum 
etkileyecek hale getirilecek. 

Çevresel 
kirlilikle ilgili 
şikayetlerin 

azalma oranı 

% 85 % 85 

Ruhsat ve Denetim 
Müdürlüğü ve Zabıta 
Müdürlüğü işbirliğiyle 

denetimler yapıldı. 

% 100 

8.1.2 

Sıhhi ve gayrisıhhi 
işyerlerinin çevresel 

etkileri, yapılacak 
denetimler sonucu halk 

sağlığını minimum 
etkileyecek hale getirilecek. 

Çevresel 
kirlilikle ilgili 
şikayetlerin 

azalma oranı 

% 85 % 85 

Yapılan denetimlerde halk 
zararı olabilecek işletmeler 
uyarılarak mevzuata uygun 

faaliyet göstermeleri 
sağlanmıştır. 

% 100 

8.2.1 

İlçemizde oluşan ambalaj 
atıkları, ilgili kanun ve 

yönetmelikler dahilinde 
cinslerine göre ayrı ayrı 

toplanacak, bertaraf 
edilme ve geri dönüşümü 

sağlanacak. 

Çevresel 
kirlilikle ilgili 
şikâyetlerin 

azalma oranı. 

% 85 % 85 
Anlaşma yapılan lisanslı 
firmalarla kaynağında 

toplama yapılmaktadır. 
% 100 
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8.2.2 

Çevre temizlik, atık türleri, 
atıkların ayrıştırılması gibi 

konularda; çeşitli 
materyaller (afiş, el 

broşürü, pankart, CD, 
kitapçık vb.), gezi, yarışma, 

seminer, panel gibi 
organizasyonlar 
düzenlenecek. 

Vatandaş 
memnuniyeti 

artış oranı 
% 85 % 100 

Halkın yoğun olduğu 
noktalarda stant kurularak 

el broşürü, kitapçıklar 
dağıtıldı. 

% 100 

8.2.5 

Uygulanan projelere 
katılımın sağlanması için 

ödüllü kampanyalar 
düzenlenecek. 

Gönüllü 
kampanya sayısı 

2 2 

İlçe genelinde fazla pil 
toplayan okullara 

İ.B.B. tarafından verilen 
yarışmaya katılımları 

sağlandı. 
Belediyemize yağ, 
plastik, kâğıt atık 

getirenlere kitap dağıtıldı. 

% 100 

8.2.6 

Kullanılmış kızartmalık yağ 
üreticisi işyerlerinin, oluşan 

kızartmalık yağlarının 
defalarca kullanılmasının 
engellenmesi amacıyla 
gereken denetimlerin 
yapılması sağlanacak. 

Denetimlerin 
artış oranı 

% 90 % 90 

Lokantalar ve büyük 
otellere denetim yapılmış 

ve lisanslı firmalara 
yağlarının verilmesi 

sağlandı. 

% 100 

8.2.7 

Geri dönüşüm projesine 
katılan konut sayısı 

yapılacak etkinliklerle 
Ambalaj Atıkları Yönetim 

Planına uygun ve kademeli 
olarak arttırılacak. 

Geri dönüşüm 
projesine katılan 

konut sayısı 
artış oranı 

% 85 % 85 

Dış mekân kutularının sayısı 
artırıldı. Daha fazla konuta 

ulaşıldı. 
% 100 

8.2.11 

Okullar, kamu kurum ve 
kuruluşları, büyük 

marketler, fotografçılar, 
muhtarlıklar, hastaneler, 
sağlık ocakları gibi yerlere 

atık pil kutuları 
yerleştirilecek ve afişler 

asılacak. 

Vatandaş 
memnuniyeti 

artış oranı 
% 80 % 80 

Tüm eğitim kurumları, 
sağlık ocakları, büyük 

marketler, muhtarlıklar vb. 
yerlere pil kutuları dağıtıldı. 

% 100 

8.2.12 

Atık pil toplama noktaları 
oluşturulacak ve 

devamlılığının sağlanması 
amacıyla belli aralıklarla 

piller toplanacak. 

Toplanan 
pillerin kg 

bazında artış 
oranı 

% 85 %85 

Tüm eğitim kurumları, 
sağlık ocakları, büyük 

marketler, muhtarlıklar vb. 
yerlere pil kutuları dağıtıldı. 

% 100 

8.2.13 

Okullar ve sivil toplum 
örgütleriyle koordineli bir 

biçimde geri dönüşüm 
projelerinin üretilmesi ve 

gerekli seminerlerin 
yapılması sağlanacak. 

Yapılacak 
seminer sayısı 

4 4 
Eğitim kurumları ile işbirliği 

halinde bilinçlendirme 
eğitimleri yapılmıştır. 

% 100 

8.3.1 
İlçe sınırları içinde sahipsiz 
ve muhtaç hayvanların aşı 
ve bakımları sağlanacak. 

Kısırlaştırılan 
hayvan sayısı 

1.000 1.091 
Can dostlarımızın sağlıklı 

yaşamaları ve üremelerinin 
kontrol altında tutulması 

amacıyla hedeflenen 
performans 

gerçekleşmiştir. 

% 109 

Tedavi edilen 
hayvan sayısı 

1.500 1.630 % 109 

Geçici hayvan 
bakımevi sayısı 

150 150 % 100 

8.4.1 
GSM ruhsatı verilen veya 

verilecek olan işletmelerin 
denetimleri yapılacak. 

GSM ruhsatı 
verilen 

işletmelerle ilgili 
şikayetlerin 

azalma oranı 

% 85 %85 
GSM ruhsat alan işletmeler 

zabıta ve ruhsat birimi 
marifetiyle denetlenmiştir. 

% 100 

8.4.1 
GSM ruhsatı verilen veya 

verilecek olan işletmelerin 
denetimleri yapılacak. 

GSM ruhsatı 
verilen 

işletmelerle ilgili 
şikayetlerin 

azalma oranı 

% 85 %85 % 100 % 100 
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9.1.1 

Tüm işyerlerine periyodik 
olarak, belgelerin kontrolü, 
hijyen vb. konularda genel 

denetim yapılacak. 

Denetlenecek 
işyeri oranı 

% 30 % 30 - % 100 

9.1.2 

Tüketici Korunması 
kapsamında aylık rutin 
olarak işyerlerinde fiyat 

etiketleri kontrol edilecek. 

Etiketi kontrol 
edilecek işyeri 

sayısı 
1.000 1.000 - % 100 

9.1.3 

Ölçü ve Ayar Kanunu 
kapsamında ölçü ve tartı 

aletlerinin denetimi 
yapılacak. 

Kontrol edilecek 
ölçü tartı aleti 

1.000 1.000 - % 100 

9.1.5 

İyi olanı yaygınlaştırmak 
için yapılan denetimler 

sonucunda örnek oluşturan 
ve nizamı koruyan işyeri 

sahipleri takdir ve teşekkür 
gibi belgelerle 

onurlandırılacak. 

Verilecek belge 
veya plaketin 

örnek olan 
esnafa oranı 

% 100 - 

Plaket uygulaması 
Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğünce 
yapılmıştır. 

- 

9.1.6 

Pazarcılar Hal Yasasına 
uygun olarak kapalı 

pazaryerlerinde 
belgelendirilecek, kayıt dışı 

satış engellenecek. 

Kayıtları 
güncellenecek 

pazarcının 
toplam 

pazarcıya oranı 

% 100 % 100 - % 100 

9.1.7 

5957 Sayılı Hal Yasasında 
düzenlendiği şekliyle 

pazarların en az %20 sinin 
üreticilere tahsisi 

sağlanacak. 

Üretici sayısının 
toplam 

pazarcıya oranı 
% 20 % 20 -. % 100 

9.1.8 

İlçemizdeki işyerlerinin 
ruhsatsız faaliyetlerini 

engellemek için denetimler 
yapılacak. 

Ruhsat kontrolü 
yapılacak işyeri 

sayısı 
1.000 1.000 - % 100 

9.2.1 

Kabahatler Kanunu 
kapsamında kamu 

alanlarında bulunan ve 
geliş geçişi engelleyen 

işgaller kaldırılacak. 

Kaldırılan işyeri / 
kişi işgal sayısı 

1.000 1.000 - % 100 

9.2.2 

5326 sayılı yasa gereği 
inşaat atıklarının 

depolanmasına özgü yerler 
dışına atılması 
engellenecek. 

İnşaat atığından 
uygulanan cezai 
işlem ve atığın 

kaldırılması 
işlem sayısı 

50 13 

Tespit edilen bir kısım 
inşaat atıkları 5326 sayılı 

yasa gereği uyarı 
yapılarak verilen süre 
içerisinde sahiplerince 

kaldırılmıştır. 

% 26 

9.2.3 

Kurbanlık ve adaklık 
hayvanların uygun yerler 

dışında cadde ve 
sokaklarda kesilmesi 

engellenecek. 

Kesim alanı 
dışında 

yapılacak 
kesimin 

engellenme 
oranı 

% 100 % 100 - % 100 

9.2.4 
İzinsiz olarak asılan, çevre 

ve görüntü kirliliğine neden 
olan afişler engellenecek. 

Cezai işlem 
uygulanan 

afişlerin izinsiz 
afişlere oranı 

% 100 - 
Tüm afiş ve pankartların 

izin alınarak asılması 
sağlanmıştır. 

- 

9.2.5 

Şehir içerisinde gelişigüzel 
olarak sokak ve yollara 

hurda araçların bırakılması 
engellenecek. 

Kaldırılan hurda 
aracın toplam 
hurda araca 

oranı 

% 100 - 

Tespit edilen 
kullanılamaz durumdaki 

taşıtların sahiplerince 
kaldırılması sağlanmıştır. 

- 

9.2.6 

İlçemizde bulunan turizm 
alanlarında turizm sezonu 

süresince inşaat faaliyetleri 
engellenecek. 

İnşaat yasağı 
olan sezonda 
engellenecek 

inşaat sayısının 
toplam yapılan 
inşaata oranı 

% 100 % 100 -- % 100 
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Sıra Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleşme 
Durumu 

Performans Sonuç 
Değerlendirmesi 

Performans 
Gerçekleşme 

% 

Stratejik Katman: KENT VE TOPLUM DÜZENİ 

9.2.7 

Gelişigüzel her yere değil, 
belediyemizce belirlenen 

alanlara harcı yatırılan 
standart ebatlarda 
pankartlar asılması 

sağlanacak. 

Asılan izinli 
pankartların 

toplam asılan 
pankart sayısına 

oranı 

% 100 % 100 - % 100 

9.2.8 

Çevreyi kirletmeyecek 
şekilde düzenli, denetimli 

ve harcı yatırılan 
broşürlerin dağıtılması 

sağlanacak. 

Dağıtılacak izinli 
ilan ve broşürün 
toplam dağıtılan 

broşür ilan 
sayısına oranı 

% 100 % 100 - % 100 

9.3.3 

Personelin mesleki ve 
kişisel gelişimi ile kurulması 
planlanan Turizm Zabıta ve 

Motosikletli Zabıta 
ekiplerinin eğitim alması 

sağlanacak. 

Eğitim verilen 
personelin 

toplam 
personele oranı 

% 100 - 

İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğünce 

düzenlendiğinden 
birimimizce ayrıca eğitim 

düzenlenmemiştir. 

- 

9.3.5 

Yasal mevzuatta zabıtaya 
kullanım yetkisi verilen 

savunma teçhizatı 
sağlanacak. 

Savunma 
teçhizatı 
sağlanan 

personelin 
toplam 

personele oranı 

% 100 % 100 - % 100 

9.3.7 

Zabıta teşkilatının 
gerekliliği ve görevleri 
konusunda, uyulması 

gereken yasal kurallar ve 
işlenmemesi gereken suç 
ve kabahatler hakkında 

bildiri, broşür vb. yollarla 
işletmelere ve 

hemşerilerimize ulaşılacak. 

Broşür, bilgi 
notu vb. ile 

bilgilendirilecek 
kişi sayısı 

1.000 1.000 -. % 100 

9.3.10 

Sosyal hizmetler 
kapsamında araştırmalar 

yapılacak ve çok yönlü 
araştırma sonucu yardıma 

muhtaç kişiler tespit 
edilecek. 

Birimimizden 
araştırılması 
istenen kişi 

sayısının 
araştırılacak kişi 

sayısına oranı 

% 100 % 100 - % 100 

9.4.1 
Halkın huzurunu bozan ve 
duygularını istismar eden 
dilenciler men edilecek. 

Dilenmekten 
men edilecek 

kişilerin toplama 
oranı 

% 100 % 100 - % 100 

9.4.2 
İzin verilmeyen alanlarda 
kayıt dışı ve seyyar satış 

engellenecek. 

Engellenen 
izinsiz kayıtsız 
seyyar satıcı 

sayısının 
toplama oranı 

% 100 %80 

Gerekli şartları taşıyanların 
pazaryerlerinde istihdamı 
sağlanmış olup sezonluk 

gevrek ve karpuz vb. 
satıcılarının önümüzdeki 

yıllar için kayıt altına 
alınması planlanmıştır. 

% 80 

9.4.5 
Anonslu satıcılar ve evsel 

gürültü kapsamındaki 
sorunlar giderilecek. 

İşlem yapılacak 
anonslu satıcının 

toplama oranı 
% 80 % 80 - % 100 

9.4.6 

Personelin kullanımı 
amacıyla araç ve 

kullanmakta olduğu 
araçların bakım ve onarımı 

yapılacak. 

Bakım ve 
onarımı yapılan 
araçların toplam 

araca oranı 

%100 - 

Araçların bakım ve onarım 
işleri Destek Hizmetleri 

Müdürlüğünce 
yapılmaktadır. 

- 

10.1.1 

Ruhsatsız işyerlerinin 
tespitine yönelik 5 kişilik 

ruhsat denetim ekibi 
oluşturulacak. 

Ruhsatlı işyeri 
sayının artış 

oranı 
% 85 % 90 

2019 yılında belirlenen 
hedefe ulaşılmış olup 

denetimler 
sürdürülmektedir. 

% 106 

 



 

317 
 

Sıra Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleşme 
Durumu 

Performans Sonuç 
Değerlendirmesi 

Performans 
Gerçekleşme 

% 

Stratejik Katman: KENT VE TOPLUM DÜZENİ 

10.1.2 

Ruhsatsız çalışan 
işyerlerinin tamamı tespit 
edilerek ilgili kanunlarda 

belirtilen cezalar 
uygulanacak 

Ruhsatlı işyeri 
sayısında artış 

oranı 
% 85 % 90 

Ruhsatsız çalışan işyerleri 
faaliyetten men edilerek 

mühürlenmiştir. 
% 106 

10.1.3 
Ruhsat almadan çalıştığı 
tespit edilen işyerlerinin 

ruhsat almaları sağlanacak. 

Ruhsatlı işyeri 
sayısında artış 

oranı 
% 85 % 90 

Denetimler neticesinde 
ruhsatsız işyerlerinde 

azalma görülmektedir. 
% 106 

10.1.4 
Ruhsat almayan işyerlerinin 
mühürlenmesi sağlanacak. 

Ruhsat almayan 
işyerlerinin 

mühürlenmesi 
sağlanacak. 

% 85 % 90 % 106 % 106 

 

Sıra Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleşme 
Durumu 

Performans Sonuç 
Değerlendirmesi 

Performans 
Gerçekleşme 

% 

Stratejik Katman: KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER 

11.1.1 
Yazılı ve görsel basına 

haber servisi günlük olarak 
yapılacak. 

Yıllık servis 
edilen haber 

sayısı 
150 96 

Belediyemizin 
çalışmalarının 

kamuoyuna duyurulması 
amacıyla yazılı ve görsel 

basına haberler yıl 
boyunca servis edilmiştir. 

% 64 

11.1.2 
Etkinliklerin ve çalışmaların 

görüntü arşivi 
oluşturulacak. 

Yıllık basın 
raporu ölçümleri 

1.000 1.000 

Yıl boyunca yapılan 
faaliyet ve etkinliklerle 

ilgili görseller dijital arşiv 
sisteminde 

tutulmaktadır. 

% 100 

11.1.3 
Belediye bünyesindeki 

billboardlara 
bilgilendirmeler asılacak. 

Yıllık 
billboardlara 
asılan görsel 

sayısı 

20 18 

Yıl boyunca gerçekleşen 
ekinlik ve duyuruların 

bilboardlara aracılığıyla 
vatandaşa duyurulması 

% 90 

11.1.3 
Belediye bünyesindeki 

billboardlara 
bilgilendirmeler asılacak. 

Yıllık 
billboardlara 
asılan görsel 

sayısı 

20 18 

Yapılan etkinlikler ve 
halka bilgilendirme 
yapılması gereken 

önemli konularla ilgili 
duyurular billboardlara 

asılmıştır. 

% 90 

11.1.4 
Özel günlerde billboardlara 

duyuru yapılacak. 

Yıllık 
billboardlara 
asılan görsel 

sayısı 

20 12 
Yıl boyunca gerçekleşen 
özel günlerin vatandaşa 

duyurulması 
% 60 

11.1.4 
Özel günlerde billboardlara 

duyuru yapılacak. 

Yıllık 
billboardlara 
asılan görsel 

sayısı 

20 12 

Yılbaşı, bayram ve özel 
günlerle ilgili kutlama 
mesajları ve etkinlik 

duyuruları billboardlara 
asılmıştır. 

% 60 

11.1.5 Tanıtım filmi hazırlanacak. 
Yapılan tanıtım 

filmi sayısı 
3 5 

Yıl boyunca belediyemiz 
hizmet sınırlarında 

vatandaşımızı 
bilgilendirmek amacıyla 

tanıtım filmleri 
hazırlanmıştır. 

% 167 

11.1.6 
İki ayda bir yayınlanan 

tanıtım dergisi 
hazırlanacak. 

Basılan dergi 
sayısı 

10.000 10.000 

Yıl boyunca 
belediyemizin yapmış 

olduğu hizmetlerin 
anlatıldığı tanıtım dergisi 
yapılmış, vatandaşımıza 

dağıtılmıştır. 

% 100 
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Sıra Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleşme 
Durumu 

Performans Sonuç 
Değerlendirmesi 

Performans 
Gerçekleşme 

% 

Stratejik Katman: KENT VE TOPLUM DÜZENİ 

12.1.11 
Belediye kütüphanesine 

kitap alımı yapılacak. 
Alınan kitap 

sayısı 
850 - 

Kitap bağış 
kampanyasında; 3.400 adet 

kitap bağışı yapıldığı için 
kitap alımı yapılmamıştır. 

- 

12.2.5 
Sosyal ve kültürel 

etkinlikler yapılacak. 
Düzenlenen 
etkinlik sayısı 

10 28 

İlçenin kültürel 
zenginliklerini tanıtmak ve 
sosyal paylaşımı arttırmak 
amacıyla sosyal ve kültürel 

etkinlikler 
gerçekleştirilmiştir. 

% 280 

12.3.7 
Yerel spor kulüplerine 

maddi yardım edilecek. 
Yapılan yardım 

miktarı 
242.979,

00 TL 
45.000,00 TL 

Kulüplerden gelen maddi 
talep kadar destek 

sağlanmıştır. 
% 18 

12.3.8 
Yerel spor kulüplerine 

malzeme yardımı yapılacak. 
Yapılan yardım 

miktarı 
200.000,

00 TL 
191.377,96 TL 

Gelen malzeme talebi 
kadar destek sağlanmıştır. 

% 96 

12.3.9 
Muhtaçlara ve asker 

ailelerine maddi yardım 
edilecek. 

Yapılan yardım 
miktarı 

950.000,
00 

1.092.398,31 

Muhtaç ve asker ailelerin 
taleplerine dayalı olarak 

maddi yardımlar 
gerçekleştirilmiştir 

% 115 

12.4.1 

Konser alanları, sergi 
salonları, toplantı salonları 
ve kongre merkezi ile spor 

tesisleri tarzında sosyal 
aktivite alanları 

planlanacak. 

Planlanan 
merkez proje 

sayısı 
4 - - - 

 

Sıra Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleşm
e 

Durumu 

Performans Sonuç 
Değerlendirmesi 

Performans 
Gerçekleşme 

% 

Stratejik Katman: GENEL YÖNETİM 

13.1.1 

Genel ofis ihtiyaçları 
kapsamında kırtasiye 
malzemelerinin alımı 

yapılacak. 

Yapılan kırtasiye, 
büro malzemesi 

ve baskı cilt 
giderleri alım 

sayısı 

3 3 %100 % 100 

Diğer özel 
malzeme alımları, 
tüketim malları ve 
malzeme alımları 

2 2 %100 % 100 

Laboratuvar 
malzemesi ve 

kimyevi malzeme 
alımı, elektrik 

alımları 

13 13 %100 % 100 

Diğer dayanıklı 
mal ve malzeme 
alımları ile büro 

tefrişat malzemesi 
alımları 

4 4 %100 % 100 

13.1.2 

Belediye bünyesinde 
işlerin daha verimli, 

kaliteli ve zamanında 
yapılması sağlanacak. 

Yapılan alım sayısı 1 1 %100 % 100 

Yapılacak ihale iş 
ve işlemleri ile 

ilgili ilan giderleri 
20 19 

İhale miktarı ile hizmetler 
eksiksiz karşılandı. 

% 95 

Yangından 
korunma 

malzemesi alımları 
1 - 

Yangın ekipmanları yeterli 
olduğu için yeni alım 

yapılmadı. 
- 

Hizmet birimleri 
telefon gideri 

ödemesi 
12 12 %100 % 100 

 



 

319 
 

Sıra Faaliyetler 
Performans 
Göstergesi 

2019 
Hedefi 

Gerçekleşme 
Durumu 

Performans Sonuç 
Değerlendirmesi 

Performans 
Gerçekleşme 

% 

Stratejik Katman: GENEL YÖNETİM 

13.1.3 
Belediyeye ait araç filosu 

yenilenecek. 

Alınan araç sayısı 1 2 %200 % 200 

Yenilenen araç 
sayısı 

2 2 %100 % 100 

Tamir, servis, 
işçilik, yedek parça 
yapılan araç sayısı 

114 114 %100 % 100 

Araçların motorlu 
taşıt sigorta 

ödemeleri ve vize 
işlemleri ve çeşitli 
vergi ödemeleri ve 

harçlar, işletme 
ruhsatı ve diğer 
giderler, geçiş 
ücreti bedelli 

114 114 %100 % 100 

13.1.4 

Belediye araç filosunun 
ihtiyaç duyduğu 
akaryakıt temini 

yapılacak. 

Alım sayısı 1 1 %100 % 100 

Alınan akaryakıt 
miktarı motorin 

900 TON 849,126 TON 

Mali durum düşünülerek,  
tasarruf önlemleri alıp 

hizmetlerimiz aksamadan 
akaryakıt temini yapılmıştır. 

% 94 

Alınan akaryakıt 
miktarı benzin 

75 TON 32,781 TON 

Mali durum düşünülerek, 
tasarruf önlemleri alıp 

hizmetlerimiz aksamadan 
akaryakıt temini yapılmıştır. 

% 44 

13.1.5 
Ön mali kontrol 

yönetmeliği hazırlanacak. 
Hayata geçirilen 
yönerge sayısı 

1 - - - 

14.1.1 

Vergi dönemleri gerek 
internet gerekse 

billboard afiş yoluyla 
vatandaşlara zamanında 

ve etkili biçimde 
duyurularak, 

mükelleflerle iletişimin 
zamanında ve doğru 
biçimde kurulması 

sağlanacak. 

Belediye 
gelirlerindeki artış 

oranı 
% 10 % 16,87 

Vergi dönemlerinde gerek 
internet gerekse ilan 
tahtası ve afiş yoluyla 

mükelleflere zamanında 
gerekli bilgi sağlanmıştır. 

% 169 

                      
14.3.1 

Belediye taşınmazlarının 
taşınmaz tespit tutanağı 

ile tespiti yapılacak, 
kirada olan, kiraya 

verilecek olan, satılacak 
olan veya üzerinde işgal 
olan taşınmazlar tespit 

edilecek tek tek 
fotoğraflanmak suretiyle 

de bir veri sistemi 
oluşturulacak. 

Belediye 
taşınmazlarında 

sağlanan gelir artış 
oranı 

%10 - 

Taşınmazlara ilişkin iş ve 
işlemleri gerçekleştirme 

görevi 04.07.2019 tarih ve 
10390 sayılı yazı ile İşletme 
ve İştirakler Müdürlüğü’ne 

devredilmiştir. 

- 

14.3.1 

Belediye taşınmazlarının 
taşınmaz tespit tutanağı 

ile tespiti yapılacak, 
kirada olan, kiraya 

verilecek olan, satılacak 
olan veya üzerinde işgal 
olan taşınmazlar tespit 

edilecek tek tek 
fotoğraflanmak suretiyle 

de bir veri sistemi 
oluşturulacak. 

Belediye 
taşınmazlarında 

sağlanan gelir artış 
oranı 

%10 - % 3,52 

Kiralanan bazı işletmelerin 
kira tahsilatının önceki 

yıllarda peşin olarak 
alınması ve hukuk takibinde 

olanların da halen 
tahsilatının devam etmesi 
nedeniyle %3,52 azalma 

görülmüştür 

- % 35,00 

14.3.4 

İlçe sınırlarında bulunan 
belediyemize ait 

taşınmazların arızaları 
giderilecek, tadilatları 

yapılacak. 

Yapılan proje 
sayısı 

23 23 

Belediyemize ait 
taşınmazlarda gerekli olan 
tüm tadilat, bakım, onarım, 
arıza ve boya işleri yapıldı 

% 100 
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Menderes Belediyesi 2015–2019 Stratejik Planı’nın dördüncü uygulama yılı olan ve 2019 

Yılı Performans Programı’nda yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme 

bilgilerini içeren Menderes Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu harcama birimleri tarafından 

oluşturulan birim faaliyet raporları konsolide edilerek oluşturulmuştur. 

Stratejik amaç düzeyinde gerçekleşme düzeylerine ilişkin stratejik planın katmanları 

incelendiğinde; 

A1 
Belediye personelinin niteliğinin geliştirilmesi ve sorunlarının çözülmesi 

suretiyle vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesini yükseltmek. 

Birinci amacın faaliyet dönemine konulan hedeflerin gerçekleşme düzeyi incelendiğinde 2 

performans hedefine ait 3 performans göstergesinin hedeflenen gösterge değerine ulaşma 

seviyesinin ortalaması % 112,66’dır. 
 

A2 
Belediyeye, halkın memnuniyetine odaklı, katılımcı, hızlı ve şeffaf kurumsal bir 

yönetim anlayışını kazandırmak. 

İkinci amacın faaliyet dönemine konulan hedeflerin gerçekleşme düzeyi incelendiğinde 1 

performans hedefine ait 1 performans göstergesinin hedeflenen gösterge değerine ulaşma 

seviyesinin ortalaması % 100’dür. 
 

A3 
Belediyenin sağlıklı ve planlı kalkınmasını yenilikçi ve teknolojik yöntemlerle 

sürdürülebilir kılmak, ilçenin gelişimini sağlayacak projelere kaynak üretmek. 

Üçüncü amacın faaliyet dönemine konulan hedeflerin gerçekleşme düzeyi incelendiğinde 9 

performans hedefine ait 10 performans göstergesinin hedeflenen gösterge değerine 

ulaşma seviyesinin ortalaması % 127,60’dır. 
 

A4 

Başta çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın; kentsel tasarım 

uygulamalarıyla tarihi ve doğal dokuya uygun sağlıklı, kaliteli ve yeşil bir 

Menderes'te yaşamasını sağlamak. 

Dördüncü  amacın faaliyet dönemine konulan hedeflerin gerçekleşme düzeyi 

incelendiğinde 9 performans hedefine ait 13 performans göstergesinin hedeflenen 

gösterge değerine ulaşma seviyesinin ortalaması % 51,38’dir. 
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A5 

Menderes ilçesinin tarihi kültürel zenginliklerini koruyarak, yaratıcı projelerle 

kentsel tasarım ilkelerinin ön plana çıktığı dönüşümleri gerçekleştirmek, 

planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak. 

Beşinci amacın faaliyet dönemine konulan hedeflerin gerçekleşme düzeyi incelendiğinde 10 

performans hedefine ait 10 performans göstergesinin hedeflenen gösterge değerine 

ulaşma seviyesinin ortalaması % 171,90’dır. 
 

A6 Daha kaliteli ve yaşanabilir bir Menderes oluşturmak. 

Altıncı amacın faaliyet dönemine konulan hedeflerin gerçekleşme düzeyi incelendiğinde 6 

performans hedefine ait 6 performans göstergesinin hedeflenen gösterge değerine ulaşma 

seviyesinin ortalaması % 50,00’dir. 
 

A7 
Çeşitli projelerle ve planlı bir yaklaşımla temiz ve yaşanabilir Menderes'i 

oluşturarak, bunu verimli ve sürdürülebilir kılmak. 

Yedinci amacın faaliyet dönemine konulan hedeflerin gerçekleşme düzeyi incelendiğinde 9 

performans hedefine ait 10 performans göstergesinin hedeflenen gösterge değerine 

ulaşma seviyesinin ortalaması % 112,20’dir. 
 

A8 
Çevrenin korunması ile ilgili gereken önlemler almak ve geri dönüşüm 

bilincine sahip bir toplum oluşturmak. 

Sekizinci amacın faaliyet dönemine konulan hedeflerin gerçekleşme düzeyi incelendiğinde 

15 performans hedefine ait 17 performans göstergesinin hedeflenen gösterge değerine 

ulaşma seviyesinin ortalaması % 101,05’dir. 
 

A9 
İlçenin fiziksel, sosyal ve ekonomik açıdan kanunların belirlemiş olduğu 

standartlara erişmesini sağlamak ve sürdürülebilir kılmak. 

Dokuzuncu amacın faaliyet dönemine konulan hedeflerin gerçekleşme düzeyi 

incelendiğinde 23 performans hedefine ait 23 performans göstergesinin hedeflenen 

gösterge değerine ulaşma seviyesinin ortalaması % 74,17’dir. 
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A10 İlçemiz deki ruhsatlı işyeri sayısının oranını arttırmak. 

Onuncu amacın faaliyet dönemine konulan hedeflerin gerçekleşme düzeyi incelendiğinde 4 

performans hedefine ait 4 performans göstergesinin hedeflenen gösterge değerine ulaşma 

seviyesinin ortalaması % 106,00’dır. 
 

A11 
Menderes Belediyesi'nin tanınırlığını sağlamak ve yapılan faaliyetlerin 

görünürlüğünü artırmak, ilçenin ve belediyenin imajını güçlendirmek. 

On birinci amacın faaliyet dönemine konulan hedeflerin gerçekleşme düzeyi incelendiğinde 

8 performans hedefine ait 8 performans göstergesinin hedeflenen gösterge değerine 

ulaşma seviyesinin ortalaması % 91,37’dir. 
 

A12 

Menderes ilçesinin sosyo-kültürel gelişimini sağlamak ve yardıma 

ihtiyacı olan grupların ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle 

ilçe çapında birlik ve beraberliği sağlamak. 

On ikinci amacın faaliyet dönemine konulan hedeflerin gerçekleşme düzeyi incelendiğinde 

6 performans hedefine ait 6 performans göstergesinin hedeflenen gösterge değerine 

ulaşma seviyesinin ortalaması % 84,83’dür. 
 

A13 
Belediyenin hizmetlerini zamanında, kaliteli ve verimli 

olarak sunabilmesini sağlamak. 

On üçüncü amacın faaliyet dönemine konulan hedeflerin gerçekleşme düzeyi 

incelendiğinde 5 performans hedefine ait 16 performans göstergesinin hedeflenen 

gösterge değerine ulaşma seviyesinin ortalaması % 89,56’dır. 
 

A14 

Belediye kaynaklarının ekonomik, etkin, verimli kullanılması ve 

değerlendirilmesiyle, sağlam, güçlü ve istikrarlı bir mali yapı oluşturmak 

suretiyle hizmet üretiminde hareket imkanı kazanmak. 

On dördüncü amacın faaliyet dönemine konulan hedeflerin gerçekleşme düzeyi 

incelendiğinde 4 performans hedefine ait 4 performans göstergesinin hedeflenen gösterge 

değerine ulaşma seviyesinin ortalaması % 58,50’dir. 
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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 birimleri, dış paydaşlar ve 

vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

 

GZFT Analiz Çıktıları 
 

A. Üstünlükler 

  Belediyemiz tarafından kontrol edilebilen, belediyemizin amaç ve hedeflerine 

ulaşırken yararlanabileceği, yüksek değer ürettiği ya da başarılı performans gösterdiği ve 

paydaşların belediyemizin olumlu içsel özellikleri olarak gördüğü hususlardır. Yapılan analiz 

sonucunda belediyemizin güçlü yönleri aşağıdaki gibidir; 

• Yöneticilerin değişime ve dönüşüme açık olması 

• Sahil kıyı şeridine ve mavi bayraklı plajlara sahip olması, turizm alanı açısından 
gelişime açık olması 

• Tarım arazilerinin yaygın olup tarıma elverişli verimli topraklara sahip olması 

• Konum açısından iyi bir yerde olması 

• Sanayi bölgesinin olması 

• Tarihi alanların olması 

• Menderes'in yeni gelişmekte olması 

• Atatürkçü bir yapıya sahip olunması 

• İmara ayrılabilecek potansiyel alanların olması 

• Antik kentlerin, zengin kültürel mirasın ve turistik alanların varlığı 

• Tabiatının bozulmamış olması 

• Yeterli bilgilendirme. Sonuç alabilme. Güleryüz ve güvenilir 

• Köy ve şehir hayatının birlikte var olması  

• Orman ve orman kamplarının varlığı 

• Potansiyel yürüyüş güzergahlarının Değirmendere şelalesinin gibi yerlerin olması 

• Bir marka olan Gümüldür mandalinası. 
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B. Zayıflıklar 

  Belediyemizin başarısını etkileyebilecek eksikliklerdir. Başka bir ifadeyle belediyemizin 

üstesinden gelmesi gereken olumsuz yönleridir. Zayıf yönlerin belirlenmesinde “neleri 

iyileştirmeliyiz” sorusuna odaklanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda belediyemizin zayıf yönleri 

aşağıdaki gibidir; 

• Menderes halkının ailesi ile birlikte zaman geçirebileceği sosyal aktivite (spor, sinema, 
tiyatro, sanat merkezi gibi) alanlarının olmaması 

• Dağınık kentleşme olması 

• Hizmet binasının yetersiz olması 

• İlçe merkezinde konaklama yerlerinin olmaması  

• Üniversite bulunmaması 

• İZBAN'ın ilçe merkezine uzaklığı 

• Hastanenin ilçemize henüz kazandırılmamış olması 

• İçme suyu havzasında bulunması 

• Turizmin az gelişmiş olması 

• Altyapı eksiklikleri 

• Nitelikli personel eksikliği 

• Menderes meydanının bulunmaması 

• Tarımsal ürünler için soğuk hava deposu bulunmaması 

• Gençlere iş olanaklarının sınırlı olması 

• Verimli tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülmesi 

• Eğlence imkanlarının az olması 

• AVM Bulunmaması 

• Kentleşmenin hızlanması. 
 

C. Potansiyeller 

  Belediyemizin kontrolü dışında ortaya çıkan ve belediyemiz için avantaj sağlaması 

muhtemel olan etken ya da durumlardır. Yapılan analiz sonucunda belediyemizin fırsatları 

aşağıdaki gibidir; 

• Turizm ve Tarım yönünden elverişli 

• Uzun sahil şeridine sahip olması turizm alanının gelişime açık olması 

• Coğrafi ve topografik yapının kentsel gelişime uygun olması 

• Havaalanına yakın olması 

• Yetiştirilen tarım ürünlerinin çeşitliliği 

• Evde sağlık, ev temizliği gibi birimlerin olması 

• İTOB ve TÜPRAG altın madeninin ilçede olması ile ekonomiye ve istihdama katkısı 
olması 

• Belediyeye ait boş arsaların değerlendirilmesi  

• Sahilimizin mavi bayraklı olması 



 

327 
 

• Nüfus artışını karşılayabilecek yüzölçümüne sahip olması 

• Görece Nazar Bocuğu ve Gümüldür Mandalinası gibi marka değerlere sahip olması. 
 

D. Riskler 

  Belediyenin kontrolü dışında gerçekleşen ve olumsuz etkilerinin önlenmesi ya da 

sınırlandırılması gereken unsurlardır. Yapılan analiz sonucunda belediyemizin tehditleri 

aşağıdaki gibidir; 

• İlçenin sürekli göç alması 

• İlçe işsizlik oranının yüksek olması 

• İlçe yüzölçümünün büyük olması 

• Kaçak yapılaşmanın artması ile düzensiz yapılaşmaya yol açması 

• Kırsal kesimin fazla olması dolayısıyla merkez ve köyler arasında sosyo-ekonomik ve 
kültürel farklılıkların fazla olması 

• Sahillerin uzun olması nedeniyle göçmen kaçakçılığının olması 

• Yeni açılacak taş ocakları nedeniyle tarım alanlarının yok olması 

• Ekonominin Belediye gelirlerine etkisi 

• Tarım alanlarının yapılaşmaya açılması 

• İlçemizin 1.deprem kuşağında olması 

• Çarpık Yapılaşma en büyük sorun tarım alanlarının hobi bahçelerine dönüştürülmesi 
büyük tehdit oluşturur 

• Dar kaldırım ve yolların aynı kaldığı halde şehrin hızla büyümesi 

• Küresel ekonomik ve siyasi krizler  

• Yunan adalarına yakınlık nedeniyle insan kaçakçılığı riski  

• Orman yangınları 

• Turizm sektöründe yaşanabilecek ciddi olumsuzlukların uluslararası medyaya 
yansıması. 

 

E. Değerlendirme 

  Menderes Belediyesi, görevlerini yerine getirirken 2015–2019 Dönemi Stratejik 

Planı’nda kendini hissettiren ve çağdaş kamu yönetiminin önde gelen ilkelerinden olan 

şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışı çerçevesinde; vatandaş memnuniyeti, yerindelik ve 

katılımcılık esasına dayanan bir politika izlemeyi kendisine amaç edinmiştir. 

  Mevcut bütçe kaynaklarını etkili ve ekonomik kullanarak vatandaşımıza mevzuatların 

belirlediği görevlerden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan projelere kadar geniş 

yelpazede hizmet veren Belediyemiz, gerek bilişim teknolojilerinin etkin ve güvenli 

kullanılması gerekse hayatın kolaylaştırılmasına yönelik projeler yürütmektedir. 
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  Sunduğumuz hizmetlerin sonuç odaklı olmasına katkı sağlamak amacıyla; fiziksel 

koşulların iyileştirilmesi, belediye personelinin stratejik planlama ve yönetim konularında 

bilinçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmesi ve kamusal bilincin gelişimine 

dikkat etmek gerekmektedir. 
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  Menderes Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu incelendiğinde verilebilecek öneri ve 

alınabilecek tedbirler şu şekildedir; 

• Personelin bilgi ve donanımının arttırılması amacıyla mesleki ve sosyal eğitimlere daha 

çok zaman ve kaynak ayrılması ve eğitimlerin çeşitlendirilmesi, 

• Gerçekleştirilen çalışmaların ve hazırlanan belgelerin kamuoyu ile daha etkin bir 

şekilde paylaşılması, 

• Kurumsal kimliğin güçlendirilmesi, 

• Stratejik yaklaşımın, düşüncenin ve performans kültürünün hâkim kılınması, 

• Giderlerin azaltılarak, gelirlerin arttırılması, 

• Kurumumuzda analitik düşünme kapasitesinin arttırılması, 

• Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla belediyenin vizyonunu destekleyen ve 

kurumsal kimliğin görünür olmasını sağlayacak çalışmaların yapılması, 

• Spor, sanat ve kültürel faaliyetlerle toplumsal bütünleşmenin arttırılması belediyemiz 

adına yararlı olacaktır. 
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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. 
 
 

Mustafa KAYALAR 
Belediye Başkanı 

 

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 işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında 
üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. 

 
İdaremin 2018 Yılı Faaliyet Raporu’nun “III/A-Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve 

doğru olduğunu teyit ederim. 

 
Fatma ERDEMESİNLİ 

Mali Hizmetler Müdürü 
 

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. 

 
Harcama Yetkilileri 



T.c.
MENDER_ES BELEDİYESİ

Karır Noı 68
Karar Tarihi: 08.07.2020

MECLiS KARARI

Koırisvondan Gelen Raporlar-3;

03,07.2020 talihli Meclis Toplantlstda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen,

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56. Maddesi ile 5018 Saytlı Kamu Mali Yönetimi Ve
Kontİol Kanunu'nun 41. Maddesi gereğince hazırlanan Belediyemiz 20l9 Yıll Faaliyet Raporunun
uygunluğuna dair, Plan ve Bütçe Komisyonunun oy çokluğu ile kabultine ilişkin raporunun
görüşülmesi, denilmekle;

Meclisimizce yapllan görüşmelel neticesinde; }ukanda metni yazılı gündem maddesiniı Plan
ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oy çokluğu ile karal verildi.

§
Fatma EKiCioĞLU

Katip Ül,e
Aılı ine ÇİÇEK

]\ I ctlis Kılil) üy"

A/U
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