


“Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak 
isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini 
ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler”. 



Kıymetli Menderesli Hemşehrilerim,

Belediye olarak göreve geldiğimiz günden bu yana öncelikli hedefimiz halkımıza kaliteli 
hizmetler üretmek ve projelerimizi bu yönde kurgulamak olmuştur. Bu amaçla öz 
kaynaklarımızın doğru planlanması ve yöne�lmesi gerekmekte, en verimli ve faydalı biçimde 
kullanılması büyük önem taşımaktadır.

Ka�lımcılık, şeffaflık, sosyal belediyecilik, adalet, tarafsızlık ve verimlilik gibi ilkelerimizin 
hiçbirinden ödün vermeden uygulayacağımız projelerde “Yeni Kamu Yöne�mi” anlayışı 
çerçevesinde bir yol haritası izleyeceğiz. 

Hizmetler üre�lirken sadece kaliteli olması yeterli bir kriter değildir. Yerinde ve zamanında 
yapılan hizmet, en doğru hizme�r, bu da ancak doğru planlamayla gerçekleşebilir. Halkıyla yan 
yana ve omuz omuza olan, onların sorunlarını yerinde dinleyip çözüm üretebilen yöne�cilerin 
başarılı olacağını çok iyi biliyoruz. Bizler hizmet çizgimizi belirlerken halkımızla iç içe olmayı ve 
bire bir diyalog halinde olmayı seç�k. Sevgi, saygı ve samimiyetle işimizi ele aldık. 

Elinizdeki bu Performans Programı 2015 kitapçığıyla siz değerli Menderesliler'e, 2015 yılı 
boyunca tüm Menderes Belediyesi ekiplerinin ve birimlerinin, nerede ve hangi hizmetleri 
üreteceği bilgisini sunmanın haklı gururu içerisindeyim. 2015 -2019 Stratejik Planımız'ın ilk 
yılına ait planlamaların yer aldığı bu programa, sizlerden gelen istek ve şikayetlerin yön verdiğini 
önemle belirtmek isterim. Programın hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma, 
destek ve katkılarını esirgemeyen Meclis Üyelerimiz'e, diğer kurum ve kuruluşların 
yöne�cilerine, muhtarlarımıza, sivil toplum örgütlerine ve daimi moral kaynağımız olan değerli 
vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, Menderes halkına, ilçemize ve belediyeciliğimize hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Bülent SOYLU
Menderes Belediye Başkanı
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5393 sayılı Belediye Kanununa göre 

MADDE 14.- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şar�yla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğra� ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre 

sağlığı, temizlik ve ka� a�k; zabıta, i�aiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve 

mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanı�m, gençlik ve spor; sosyal 

hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve �care�n geliş�rilmesi hizmetlerini yapar 

veya yap�rır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma 

evleri açar.

b) Okul öncesi eği�m kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaa� ile bakım ve 

onarımını yapabilir veya yap�rabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ih�yaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her 

türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem 

taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması 

mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerek�ğinde, öğrencilere, amatör spor 

kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve 

yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül 

verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki 

diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yap�rır.

Hizmetlerin yerine ge�rilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizme�n ivediliği dikkate 

alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet 

sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

İlçe Belediyelerinin temel görev, yetki ve sorumlulukları şu 

şekildedir:

Belediyenin görev, yetki ve sorumlulukları

I. GENEL BİLGİLER

A) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İLÇE BELEDİYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

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 Yöne�mi ve Kontrol Kanunudur.

Belediyenin yetkileri ve im�yazları

MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve im�yazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ih�yaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve 

girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve 

uygulamak, kanunlarda belir�len cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belir�len izin veya ruhsa� vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve ka�lma paylarının tarh, tahakkuk 

ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, a�k 

su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yap�rmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; a�k su ve yağmur 

suyunun uzaklaş�rılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işle�rmek; 

kaynak sularını işletmek veya işle�rmek.

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 işle�rmek.

g) Ka� a�kların toplanması, taşınması, ayrış�rılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve 

depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yap�rmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine ge�rilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan 

sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaş�rmak, 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, işle�rmek 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 is�rahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve �care�n geliş�rilmesi ve kayıt al�na alınması amacıyla izinsiz sa�ş yapan seyyar 

sa�cıları faaliye�en men etmek, izinsiz sa�ş yapan seyyar sa�cıların faaliye�en 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 tanı�cı tabelalar konusunda standartlar ge�rmek.

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

belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaş�rılmış petrol gazı (LPG) 

depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve sa�ş yerlerini belirlemek; 

bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
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KONULARINA GÖRE MEVZUAT ÖZETİ

İmar ve Kentsel 
Planlama Yöne�mi

Ulaşım Hizmetleri Yöne�mi

Sosyal Destek Hizmetleri
Yöne�mi

Çevre ve Toplum Yöne�mi

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 Yaşa�larak Kullanılması Hakkında 
Kanun

5543 Sayılı İskan Kanunu

4708 Sayılı Yapı Dene�mi Hakkında Kanun

2981 Sayılı İmar A� Kanunu

2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

ve Görevleri Hakkında Kanun 

2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu
3194 Sayılı İmar Kanunu
2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu

2942 Sayılı Kamulaş�rma Kanunu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Ana Planı

İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

Karayolları Trafik Yönetmeliği  

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

5797 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk 
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

2872 Sayılı Çevre Kanunu 

2873 Sayılı Çevre Kanunu 

Ka� A�k Kontrolü Yönetmeliği 

Tehlikeli A�kların 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 Tüke�cinin Korunması Hakkında Kanun

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye 

Hakkında Kanun

5652 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticare�nin Düzenlenmesi ve 

Toptancı Halleri Hakkında Kanun
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p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işle�len her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi 

sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, 

cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işle�rmek 

veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerek�rdiği bütün işleri yürütmek.

(l) bendinde belir�len gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve 

denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tara�ndan yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belir�len hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının 

kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere im�yaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini im�yaz 

veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek sure�yle yerine ge�rebileceği gibi toplu taşıma hatlarını 

kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet sa�n alma yoluyla yerine ge�rebilir.

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 �caret ya�rımlarının ve eği�m 

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 yap�rabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere 

ortak olabilir; sağlık, eği�m, sosyal hizmet ve turizmi geliş�recek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz 

veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla 

kamuoyu yoklaması ve araş�rması 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 e�ği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde 

fiilen kullanılan malları ile belediye tara�ndan tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Belediyeye tanınan muafiyet

MADDE 16.- Belediyenin kamu hizme�ne ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir ge�rmeyen 

taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, ka�lma ve katkı paylarından mua�ır.

Ayrıca Belediyemizi doğrudan ya da dolaylı biçimde etkileyen pek çok kanun ya da yönetmelik 

mevcu�ur. Belediyemizin genel yöne�mi ve hizmet vermekte olduğu temel alanları ilgilendiren en kri�k yasalar 

konu başlıklarına göre şu şekilde sıralanabilirler:

PERFORMANS PROGRAMI 2015
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Genel Yöne�m

Çevre ve Toplum Yöne�mi

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

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
775 Sayılı Gecekondu Kanunu
2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu
3194 Sayılı İmar Kanunu
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu

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 Tespi�ne Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

5548 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yöne�mi ve Kontrol Kanunu

Belediye Tahsilat Yönetmeliği

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi 

Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında 

Yönetmelik

5394 Sayılı Türkiye İsta�s�k Kanunu

5393 Sayılı Belediye Kanunu
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
Elektronik İmza Kanununun Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik
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

Hazırlanan performans programına ilişkin olarak ilgili yasal altyapısını temel olarak 5018 sayılı Kamu 

Mali Yöne�mi ve Kontrol Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu oluşturmaktadır. Söz konusu kanunların 

konu ile ilgili maddeleri şu şekildedir;

5018 sayılı kanun ilgili bölümü;

MADDE 9.- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler 

çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak,  stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler 

saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme 

ve değerlendirmesini yapmak amacıyla ka�lımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile 

program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans 

göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin 

takvimin tespi�ne, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve 

esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkila� Müsteşarlığı yetkilidir.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle 

uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda 

belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile 

performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkila� Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tara�ndan birlikte tespit 

edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans dene�mleri bu 

göstergeler çerçevesinde gerçekleş�rilir.

5393 sayılı kanun ilgili bölümü;

MADDE 41.- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden i�baren al� ay içinde; kalkınma 

plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık 

performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri 

alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tara�ndan kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Nüfusu 50.000'in al�nda olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.

Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde 

bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

MENDERES BELEDİYESİPERFORMANS PROGRAMI2015 MENDERES BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015
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B) TEŞKİLAT YAPISI

MENDERES BELEDİYESİPERFORMANS PROGRAMI2015

Belediyemiz 1952 yılında kurulmuştur. 07.06.1988 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Cumaovası ilçe 

olmuş ve adı Menderes olarak değiş�rilmiş�r.

15.08.2000 yılında yeni bina çalışmalarına başlanılmış ve Şubat 2001 tarihinde de yeni bina hizmete 

açılmış�r. 

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 bağlanmış�r.

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'ü memurların  ve 2'si meclis 

üyelerinin  arasından olmak üzere 5 başkan yardımcılığı kadrosu bulunmaktadır. 

Bu kapsamda hali hazırda ihdas edilen müdürlükler aşağıdaki şekilde yer almaktadır.

Organizasyon Şeması 

BAŞKAN
BÜLENT SOYLU

Te�iş KuruluÖzel Kalem

BAŞKAN
YARDIMCISI

BAŞKAN
YARDIMCISI

BAŞKAN
YARDIMCISI

MALİ HİZMETLER İMAR VE ŞEHİRCİLİK RUHSAT VE DENETİM

İNSAN KAYNAKLARI FEN İŞLERİ TEMİZLİK
İŞLERİ

DESTEK HİZMETLERİ PARK VE BAHÇELER
ZABITA

HUKUK İŞLERİ EMLAK VE
İSTİMLAK KÜLTÜR VE 

SOSYAL İŞLER

BASIN YAYIN
VE HALKLA İLİŞK.

İŞLETME VE 
İŞTİRAKLER VETERİNER

YAZI İŞLERİ ETÜT PROJE ÇEVRE KORUMA
VE KONTROL

KÜTÜPHANE

MENDERES BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI
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Meclis Üyeleri

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 

14

AYŞEGÜL DURAN TÜRKER

İRFAN KESKİN

MEHMET ÇAĞLAK

MEHMET SİNAN

TAMER DUMAN

MAHİR ALPKURT

REYHAN CANBAZ

AHMET SAYLIK

MUSTAFA KARACA

MUSTAFA GÜR

LEVENT MUTLU

HALDUN ERTOK

FERHUN BALOĞLU

VELİ SARIOT

MUSTAFA ÖZTÜRK

ÖZLEM BALIM

HALİL TAŞKIRAN

MUSTAFA KAYALAR

AHMET İŞLER

HÜSNÜ YAVUZKAN

AŞKIN EKEN

URKİYE İNAL

ABDULLAH YETİŞTİREN

ZEKİ TAŞYAKAN

BÜLENT RÜZGAR

Araçlar

ARAÇ ÇEŞİTLERİ KULLANIMDA OLAN

9

14

14

16

8

7

2

1

7

3

11

3

95

4

0

1

2

0

5

4

0

0

2

0

0

18

KULLANIMDA 
OLMAYAN

13

14

15

18

8

12

6

1

7

5

11

3

113

TOPLAM

OTOBÜS 

KAMYON

KAMYONET

BİNEK ARAÇ 

MİNİBÜS 

ÇÖP KAMYONU 

SULAMA TANKERİ

VİDANJÖR

TRAKTÖR

MOTOSİKLET

İŞ MAKİNASI

MOTORSUZ KARA ARACI

GENEL TOPLAM

MENDERES BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015

C) FİZİKSEL KAYNAKLAR
Belediyemizin varlıklarını teşkil eden taşınmazlarımız, araçlarımız ve donanımlarımızın  listesi aşağıda yer 

almaktadır.
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Belediyemizde İşletme ve İş�rakler 

Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eği�m 

Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali 

Hizmetler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İmar 

ve Şehircilik Müdürlüğü ve Fen İşleri 

Müdürlüğü'nde olmak üzere toplam 35 adet 

MIS (Yöne�m Bilgi Sistemi) alt yapısı 

kullanılmakta olup e-belediye, dijital arşiv ve 

sistem güvenliği yazılımlar kullanılmamaktadır.

Teknolojik Alt Yapı

TEKNOLOJİK ALT YAPI

DONANIM

BİLGİSAYAR

FAKS MAKİNASI

FOTOKOPİ MAKİNASI

NOKTA VURUŞLU 

YAZICI

YAZICI

GÜÇ KAYNAKLARI

ADET

103

52

17

10

MENDERES BELEDİYESİPERFORMANS PROGRAMI2015 MENDERES BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015
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2.4.4.2. Taşınmazlar
Belediyemize ait taşınmazların listesi:

ARAZİLER

ADET

7

3

12

20

2

11

23

64

142

2
TOPLAM M

18.898,37

19.833,13

125.727,71

77.196,00

2.675,00

67.144,17

325.990.70

480.748,12

1.118.213,20

ADET

1

0

1

0

1

1

1

1

6

2TOPLAM M

461,59 

0

2.259,00

 0

81,00

7.774,90 

4.206.915,00

1.001,95

4.218.464,28

DEĞİRMENDERE

GÖRECE

GÜMÜLDÜR

MERKEZ

OĞLANANASI

ÖZDERE

TEKELİ

KÖYLER

TOPLAM

ADET

8

3

13

20

3

12

24

65

148

2 M

19.359,96

19.833,13

127.986,71

77.196,00

2.756,00

74.889,07

4.532.907.00

481.750,07

5.336.677,94

HİSSELİTAM TOPLAM

2 Yukarıdaki içinde yapı barındıran arsalar listesinde toplamda 3.467,63 molan ile 
2  toplamda 9.183,56 m olan  bulunmaktadır.

3 adet Belediye Hizmet Binamız 

92 adet işyerimiz

İÇİNDE YAPI BARINDIRAN ARSALAR

TAM HİSSELİ

DEĞİRMENDERE

GÖRECE

GÜMÜLDÜR

MERKEZ

OĞLANANASI

ÖZDERE

TEKELİ

KÖYLER

TOPLAM

ADET

2

13

20

115

0

5

21

4

180

2TOPLAM M

427,09

6.323,00

6.886.00

11.932,45

0,00

2.322,77

23.693,56

354,82

51.939,69

ADET

0

8

8

8

0

21

2

0

47

2TOPLAM M

0,00

854,64

867,00

376,40

0,00

1.139,19

21.995,58

0,00

25.232,81

ADET

2

21

28

123

0

26

23

4

227

2 M

427,09

7.177,64

7.753.00

12.308,85

0,00

3.461,96

45.689,14

354,82

77.172,50

TOPLAM

ARSALAR

ADET

4

20

41

43

7

53

41

41

250

2TOPLAM M

8.405,06

14.222,19

52.229.24

22.610,64

6.702,03

105.505,50

108.358,08

18.723,20

336.755,94

 

ADET

0

19

18

41

130

60

11

3

282

2TOPLAM M

0

11.271,57

4.192,71

5.816,47

4.854,66

5.831,43

4.612,27

1.246,35

37.825,46

 

DEĞİRMENDERE

GÖRECE

GÜMÜLDÜR

MERKEZ

OĞLANANASI

ÖZDERE

TEKELİ

KÖYLER

TOPLAM

TAM HİSSELİ

ADET

4

39

59

84

137

113

52

44

532

2
 M

8.405,06

25.493,76

56.421.95

28.427,11

11.556,69

111.336,93

112.970,35

19.969,55

374.581,40

TOPLAM
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 D) İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemizde çalış�ğı birime göre personel sayısının eği�m, kadro sını� ve çalışılan birime göre dağılımı 

aşağıdaki gibidir:

Yüksek Lisans

Lisans

Ön Lisans

Lise

İlköğre�m

TOPLAM

Memur

1

30

17

15

2

65

0

3

1

18

64

86

0

7

2

2

0

11

Eği�m Durumu

İşçi Sözleşmeli

  Yıl                    Memur              İşçi             Sözleşmeli

0-5

06-10

11-20

20+

TOPLAM

11

13

21

20

65

0

33

43

10

86

10

1

0

0

11

Tecrübe

Memur Kadro Sını�

GİH (Genel İdare Hizmetleri Sını�)                       45

TH (Teknik Hizmetler)                                             29

SH (Sağlık Hizmetleri)                                              1

YH (Yardımcı Hizmetler)                                          1

Toplam                                                                      76

MENDERES BELEDİYESİPERFORMANS PROGRAMI2015
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MÜDÜRLÜKLERİN PERSONEL DAĞILIMI

Çalış�ğı Birim Memur İşçi
Sözleşmeli
Personel

İmar ve Şehircilik

Fen İşleri

Çevre Koruma ve Kontrol

Temizlik İşleri

İşletme ve İş�rakler

Zabıta

İnsan Kaynakları

Yazı İşleri

Park ve Bahçeler

Özel Kalem

Mali Hizmetler

Kütüphane

Veteriner

Strateji Geliş�rme Birimi

Havuz (İl Özel İdare)

Dış Görev

TOPLAM

4

8

3

4

8

12

2

3

2

2

2

1

1

2

6

5

65

3

27

0

23

10

4

2

0

7

4

4

0

2

0

0

0

86

1

1

1

0

0

0

0

3

1

4

0

0

0

0

0

0

11

MENDERES BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015
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Menderes'i, mutlu insanların yaşadığı,

başta turizm olmak üzere her alanda rekabet 

edebilen, kendini ve ken�ni geliş�ren,

sürdürülebilir kalkınmayı sağlamış, doğal ve 

kültürel değerleriyle bütünleşmiş, bilgiyi ve 

kaynakları en verimli şekilde kullanarak marka 

olmuş modern ve planlı bir kent yapan örnek 

belediye.

A) TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

Belediyemiz, Bakanlar Kurulunun stratejik amaçlar temelinde kamu poli�kalarını şekillendirmek ve 

kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirmek için 5018 Sayılı Kamu Mali Yöne�mi ve Kontrol Kanunu 

doğrultusunda hazırlanan 2014 – 2018 Onuncu kalkınma planı, 2014 - 2016 orta vadeli program, 2014 - 2016 

orta vadeli mali plan, Bilgi toplumu stratejisi eylem planı bölgesel planlar ve bu çerçevede hazırlanan 

idaremizin 2015 - 2019 yıllarını kapsayan stratejik planında ön görülen misyon, vizyon, stratejik amaç ve 

hedeflere uyum sağlamayı ön görmektedir.

Bu çerçevede temel ve öncelikli poli�kamız; 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarla verilen 

görevler ve yetkiler doğrultusunda, Menderes halkının medeni ve müşterek ih�yaçlarının karşılanarak 

memnuniye�nin sağlanmasıdır.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ
Adalet:

Güven:

Saydamlık:

Kalite:

Verimlilik:

Ka�lım:

Liderlik: 

Ulaşılabilirlik:

 Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda hak 

ve hukuka uygun, tüm paydaşlarımızın hakkını 

gözeten bir şekilde davranmayı esas kabul eder.

 Belediyemiz tüm paydaşlarının güvenini 

kazanmayı ve bu güvene layık olmayı esas kabul eder.

 Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda, 

şeffaf ve hesap verilebilir olmayı esas kabul eder.

 Belediyemizin Menderes'in ve Menderes 

halkının ih�yaçlarını, beklen�lerini en op�mal 

düzeyde, kaliteli bir şekilde karşılaması esas�r.

  Belediyemiz kaynaklarını etkinlik, 

verimlilik ve tutumluluk prensipleri çerçevesinde 

kullanmayı esas kabul eder.

 Belediyemiz, ka�lımcı bir anlayışla, 

paydaşlarıyla ortak eksende buluşup toplumsal 

diyalog, katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını esas 

kabul eder.

Kararlı, özgüven sahibi, cesur, a�lımcı, 

yenilikçi, öncü ve önder bir belediye olmayı esas kabul 

etmekteyiz.

 Halkın gerek elektronik gerekse fiziksel 

olarak karar vericilere sürekli ulaşması mümkün 

olacak�r. 

 Menderesli olmayı ayrıcalıklı kılmak 

adına, 

 

 

 

 

mükemmeliyetçi ve ka�lımcı hizmet 

anlayışıyla halkın yaşam kalitesini yükseltmek 

için yenilikçi, teknolojik ve çözüm odaklı 

yöntemlerle ilçeyi sağlıklı, planlı ve yaşanabilir 

bir kent haline ge�rmek,kültür, turizm ve tarım 

alanındaki üstünlüklerini ön plana çıkarmakve 

hizmetlerini paydaşlarına tüm çalışanlarıyla 

birlikte kaliteli ve güler yüzlü bir yaklaşımla 

sunmak.Son yüz gülene kadar ... 

Kentsel yenileşme:

Tarafsızlık:

Sosyal Belediyecilik:

Sorunları Çözme:

Güler Yüzlülük ve İçtenlik: 

Takım Ruhu ve İşbirliği İle Çalışmak:

Değişime Açık:

 Bütüncül ve modern olan, bölge 

halkına yarar ge�recek ülkemizde örnek yenileşme 

projesi gerçekleş�rilecek�r

 Tüm faaliyetlerimiz ayrım gözetmeksizin 

planlanarak ih�yaca göre eşit şekilde sunulacak�r.

 İh�yaç sahiplerine yardım 

edilmesi, sosyo-kültürel faaliyet ve çalışmaların 

gerçekleş�rilmesine yönelik çalışmalar yapılmasıdır.

 Belediyemiz, mazeretlerin ardına 

sığınmadan yasal sınırlar dahilinde sorunlara çözüm 

üretmeyi ilke olarak kabul etmektedir.

Belediyemiz Menderes 

halkına güler yüzlü ve içten bir hizmet anlayışını temel 

prensibi olarak benimsemiş�r. 

 Belediyemizin 

çalışanlarının düşünce çeşitliliğinin kurum yararlarına 

dönüşebilmesini sağlayarak çalışmalarını esas kabul 

etmektedir.

 Belediyemiz yenilikleri yakalamayı 

ve uygulamayı kendisine ilke olarak kabul 

etmektedir.

.
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Belediye bünyesindeki tüm memur, sözleşmeli personel ve işçilerin maaşları hazırlanarak 
ödemeleri zamanında yapılacak

Tüm personele etaplar halinde resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında 
eği�m verilecek
Tüm personelin etaplar halinde mo�vasyon ve bireysel başarı seminerlerine ka�lımı 
sağlanacak
Yöne�ci kadrosuna her yıl yeni çıkan kanunlar ve mevzuatlar kapsamında en az 1 gün 
süreli eği�m verilecek
Her müdürlükten belirli sayıda personele ihale mevzua� konusunda eği�m verilecek
Tüm teknik personele alanı ve görevi doğrultusunda hizmet içi mesleki eği�m aldırılacak.
Tüm personelin ka�lımının sağlanacağı iş sağlığı ve güvenliği eği�mleri düzenlenecek
Personele iç kontrol standartları konusunda eği�m verilecek

Kent konseyi faaliyetleri yürütülecek

A1.H2.Bilgiyi ve kaynakları en verimli 
şekilde kullanarak beklen�lerin 
üzerinde hizmet veren, mesleki 
yeterliliğini sağlamış personel yapısını 
oluşturmak

A1.H1.Belediyemizin esas aldığı ilkelere 
bağlı olarak vizyonunu kazandıracak 
olan kurumsal yapıyı oluşturmak

A2.H2. Ka�lımcı ve sosyal belediyecilik 
anlayışıyla Menderes halkının 
yöne�mde yer almasını sağlamak.

A2.Belediyeye, halkın 
memnuniye�ne odaklı, 
ka�lımcı,hızlı ve şeffaf kurumsal 
bir yöne�m analıyışını 
kazandırmak.

A1.Belediye personelinin 
niteliğinin geliş�rilmesi ve 
sorunlarının çözülmesi sure�yle 
vatandaşlara sunulan hizme�n 
kalitesini yükseltmek

KURUMSAL YAPI

A3.H2. Güncel teknolojiyi kullanarak 
vatandaşa sunulan hizmet kalitesini 
ar�rmak ve belediye içi verimliliği ve 
veri güvenliğini sağlamak.

Belediyenin donanım ve yazılım kapsamında teknik yeterliliği sağlanacak.
Bilgisayarların güvenliği için fire wall yazılımları kullanarak belediye ağ alt yapısı 
iyileş�rilecek.
Belediye borçlarının tahsila�nı online olarak yapabilecek.
CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) alt yapısı kurulacak.
EBYS (Elektronik Belge Yöne�m Sistemi) alt yapısı kurulacak.

KENTSEL GELİŞİM

A3. Belediyenin sağlıklı ve planlı 
kalkınmasını yenilikçi ve teknolojik 
yöntemlerle sürdürülebilir kılmak, 
illçenin gelişimini sağlayacak 
projelere kaynak üretmek.

AMAÇ HEDEF STRATEJİ

B) AMAÇ ve HEDEFLER

Belediyemiz stratejik planında ki 6 Stratejik Katman (Kurumsal Yapı - Kentsel Gelişim - Çevre ve Halk 

Sağlığı - Kent ve Toplum Düzeni - Kültür ve Sosyal Hizmetler - Genel Yöne�m) al�nda yer alan amaç, hedef ve 

stratejilerden olan 12 amaç, 28 hedef ve 81 faaliyet/strateji 2015 hedeflerimizde yer almak sure�yle                                                                                                   

                                                                            Performans Programımızı oluşturmuştur.

MENDERES BELEDİYESİ MENDERES BELEDİYESİ2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI
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İlçemize devlet hastanesi kazandırılacak ve sağlık ocakları ile aile hekimliği hizmet 
binalarının ih�yaç dahilinde ilçemizde yeteri kadar yer alması sağlanacak.
Bakıma muhtaç vatandaşlarımızın evde bakımı sağlanacak
İlçemize, devlete ait diş polikliniği kazandırılacak.

İzmir Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği Hibe Fonları, Özel Kurum ve Vakıf Fonları gibi 
desteklere projeler üre�lecek.
Merkeze yüksek kapasiteli çok amaçlı cami kazandırılacak.

A3.H4. Menderes'in planlı bir şekilde 
büyümesini kentsel tasarım ilkeleri 
çerçevesinde sağlamak.

A3.H3. İlçemizin sağlık ve spor 
alanındaki eksiklerini gidermek.

A3.H5. İlçemizin gelişimini sağlayacak 
çeşitli alanlardaki projeleri ilgili 
kurumlar ile koordineli olarak hayata 
geçirmek.

A3. Belediyenin sağlıklı ve planlı 
kalkınmasını yenilikçi ve 
teknolojik yöntemlerle 

sürdürülebilir kılmak, ilçenin 
gelişimini sağlayacak projelere 

kaynak üretmek.

KENTSEL GELİŞİM

A4.H1. İlçemizdeki promlemli 
bölgelere özgü çözümler üretmek ve 
mevcut park dokusunu yenilemek

A4. Başta çocuklarımız olmak 
üzere tüm vatandaşlarımızın; 

kentsel tasarım uygulamalarıyla 
tarihi ve doğal dokuya uygun 

sağlıklı, kaliteli ve yeşil bir 
Menderes'te yaşamasını sağlamak

Menderes park ve bahçe envanteri çıkarılarak ilçenin mevcut durumunun tespi� yapılacak
Parklarda tespit edilen eksiklikler ve olumsuzlukların giderilmesi için revizyon projeleri 
hazırlanacak
Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ih�yaç dahilindeki parklara oyun grupları alınacak
Engelli çocuklarımızın mutluluğu ve ak�f yaşama ka�labilmeleri için engellilere yönelik 
oyuncaklar alınarak imkan dahilindeki tüm parklara kurulacak
Parklarımızdaki spor ak�vitelerini ar�rmak için dış mekan fitness aletleri alınacak
İh�yaç dahilindeki tüm parkların bank ve çöp kovası gibi ekipmanları alınacak/yenilenecek
Anket çalışmaları düzenlenerek, kullanıcı talepleri belirlenecek.
Flora çeşitliliğini sağlamak amacıyla park alanlarına ve yeşil alanlara,  ağaç ve çalı forma�nda 
bitkiler dikilecek, çim ve mevsimlik çiçekler ekilecek.
Mevcut parklarda, bakım faaliyetleri kapsamında sulama sistemleri ve elektrik tesisatları 
döşenecek

A3.H6. İlçemizin bölge turizm geliri 
pastasından aldığı payı ar�rmak.

İnşaat ruhsatlarının kentsel este�k standartlarına göre değerlendirileceği este�k kurulu 
oluşturulacak.
Yıllık faaliyet raporları ve performans programları hazırlanacak.
İmar planlarındaki eksiklik ve yanlışlardan kaynaklanan sorunlar, revizyon veya tadilat 
projeleriyle giderilecek.

İlçemizdeki tüm tarihi eserlerin program dahilinde ve etaplar halinde restorasyon 
çalışmaları yapılacak.

AMAÇ HEDEF STRATEJİ
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Parklarımıza farklı konseptler kazandırarak anlamlandıracak olan tema�k parklar inşa 
edilecek

İlçe sınırlarında bulunan tescilli yapıların röleve, restorasyon ve restü�syon projeleri 
hazırlanacak.

A4.H2. İmar planında yeşil alan olarak 
ayrılmış, henüz düzenleme yapılmamış 
alanlar için kullanım amacı tespit 
ederek, yeşil alan düzenlemesi yapmak 
ve halkın kullanımına sunmak

KENTSEL GELİŞİM

A5.H4.Çarpık yapılaşmanın yoğun 
olduğu alanlara yönelik kentsel 
dönüşüm projelerini geliş�rmek.

A4. Başta çocuklarımız olmak 
üzere tüm vatandaşlarımızın; 
kentsel tasarım uygulamalarıyla 
tarihi ve doğal dokuya uygun 
sağlıklı, kaliteli ve yeşil bir 
Menderes'te yaşamasını sağlamak

Park içerisindeki sert  zeminlerde  meydana  gelen  bozukluklar  düzel�lecek.
Park içerisinde bulunan tüm yapısal peyzaj elemanlarının kullanımdan kaynaklanan 
problemlerin giderilmesi amacıyla boya ve tamir işlemleri yapılacak
Parkların ve yeşil alanların temizliği ve bakımı faaliyetlerinin daha verimli, kaliteli ve 
zamanında yapılması sağlanacak

Belediye sınırları içindeki yerleşim alanlarının imar planları yapılacak. ( İ.B.B. İle koordineli)
Ken� daha yaşanılabilir kılmak ve mevcut aksaklıkları gidermek adına gerekli plan tadilatları 
veya imar revizyonu yapılacak.
Planlanan alanların 3194 sayılı İmar Kanununun 16. ve 18. maddesi kapsamındaki 
uygulamalarıyla kamusal arsa üre�mi yapılacak. 

A4.H3. Parklarda yapılacak bakım ve 
onarım çalışmaları ile parkları daha 

işlevsel ve temiz hale ge�rmek

A5.Menderes ilçesinin 
tarihi.kültürel zenginliklerini 
koruyarak, yara�cı projelerle 
kentsel tasarım ilkelerinin ön plana 
çık�ğı dönüşümleri 
gerçekleş�rmek, planlı ve 
sürdürülebilir kentleşmeyi 
sağlamak.

A5.H1.İlçenin tarihsel kimliğinin 
algılanabilirliğini ar�rmak, ken�n sahip 
olduğu tarihi ve kültürel mirası çağdaş 
yaşamla buluşturarak gelecek kuşaklara 
aktarılmasını sağlamak

A5.H2.Her ölçekteki imar planlarının 
tamamlanmasıyla planlı ve sağlıklı 
yapılaşma sağlamak.

Çarpık yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerin tespi� yapılacak.
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Sahil işgali önlenerek kamuya kazandırılacak gerekli yol ve peyzaj çalışmaları yapılacak
Özdere Meydan Projesi yapılacak ve hayata geçirilecek
Genel bakım, onarım ve yapım faaliyetlerinin daha verimli, kaliteli ve zamanında yapılması 
sağlanacak
İh�yaç duyulan yollardaki bakım onarım çalışmaları yürütülecek

Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 
şan�ye alanı yapılacak

A6.H1. İlçenin sağlıklı gelişimini 
sağlamak ve yüksek standartlara 
kavuşması için ih�yacı dahilindeki 
düzenlemeleri yapmak.

KENTSEL GELİŞİM

A6. Daha kaliteli ve yaşanabilir bir 
Menderes oluşturmak

İh�yaç olan bölgelerde kapalı pazar yeri ih�yacı karşılanacak
İh�yaç dahilindeki yerlere kapalı ve açık düğün salonları yapılacak 
Kamusal mekanlara bakım onarım desteği verilecek

Temizlik faaliyetlerinin daha verimli, kaliteli ve zamanında yapılması sağlanacak
Mevcu�aki çöp varillerinin yerine geçecek olan kapaklı konteynerlerin alımı yapılacak

A6.H2. İlçenin özgün yapısı, dinamikleri 
ve potansiyeli göz önünde 
bulundurularak alt yapısını iyileş�rmek 

A6.H3. Kurumsallaşmayı sağlamak ve 
sunulan hizmet kalitesini ar�rmak

Çevre, temizlik, a�k türleri, a�kların ayrış�rılması gibi konularda; çeşitli materyaller 
(afiş,el broşürü,pankart,cd,kitapçık v.b.), gezi, yarışma, seminer, panel gibi 
organizasyonlar düzenlenecek; 
Tebligat ile veya kapı kapı eği�mler ile halk bilinçlendirilicek 
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A7.H1. Ken�n este�ğini ve halkın 
sağlığını korumak için Menderes'in 
temiz ve bakımlı kalmasını sağlamak.

A8.H2. 2017 yılına kadar ilçemizde Geri 
Dönüşüm ile ilgili ak�vitelere ka�lım 
bilinci oluşmuş halk oranını %80, 2019 
yılına kadar da %90 seviyesine 
ulaş�rmak.

ÇEVRE VE HALK 
SAĞLIĞI

A7. Çeşitli projelerle ve planlı bir 
yaklaşımla temiz ve yaşanabilir 
Menderes'i oluşturarak, bunu 
verimli ve sürdürülebilir kılmak.

AMAÇ HEDEF STRATEJİ
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Yaz aylarında turizm alanı olan bölgelerimizde yerli ve yabancı misafirlerimizin sorunlarını 
çözebilmek ve İlçemizin tarihi ve turizmi hakkında danışma hizme� verebilmek amacıyla yeterli 
düzeyde yabancı dil bilgisine sahip personelden Turizm Zabıta ekibi kurulacak
Yasal mevzua�a zabıtaya kullanım yetkisi verilen savunma teçhiza� sağlanacak
Zabıta teşkila�nın gerekliliği ve görevleri konusunda, uyulması gereken yasal kurallar ve 
işlenmemesi gereken suç ve kabahatler hakkında bildiri, broşür vb. yollarla işletmelere ve 
hemşerilerimize ulaşılacak

Yazılı ve görsel basına haber servisi günlük olarak yapılacak
Belediye bünyesindeki bilboardlara bilgilendirmeler asılacak
Özel günlerde bilboardlara duyuru yapılacak
Tanı�m filmi hazırlanacak
İki ayda bir yayınlanan tanı�m dergisi hazırlanacak

A9.H3. Zabıta Müdürlüğü'nün kurumsal 
altyapısını güçlendirmek ve 
ih�saslaşmayı sağlamak sure�yle 
hizmet kalitesini ar�rmak.

KENT VE TOPLUM
DÜZENİ

A9. İlçenin fiziksel, sosyal ve 
ekonomik açıdan kanunların 
belirlemiş olduğu standartlara 
erişmesini sağlamak ve 
sürdürülebilir kılmak.

Halkla ilişkiler masası kurulacak. 
Çağrı merkezi kurulacak ve görevli personele uygun eği�m verilecek

A11.H1. Menderes Belediyesi'nin 
etkinliklerini ve çalışmalarını medya 
aracılığıyla kamuoyuna duyurmak.

Öğrenci Etüd Merkezleri Kurulacak
Belediye kütüphanesine kitap alımı yapılacak
Kültür ve sanat yayınları hazırlanacak 
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A11.H2. Vatandaşlarımızın sorunlarını 
doğru yönetmek ve vatandaşlar ile 
doğru ile�şim kurulmasını sağlamak

A12.H1. Gençlerimizi ve eği�mi 
hedefleyen projelerimiz ile bölgemizin 
geleceğini teslim edebileceğimiz 
yetenekli ve profesyonel bireylerin 
ye�şmesine katkı sağlamak

KÜLTÜR VE SOSYAL 
HİZMETLER

A11. Menderes Belediyesi'nin  
tanılırlığını sağlamak ve yapılan 
faaliyetlerin görünürlüğünü 
ar�rmak, ilçenin ve belediyenin 
imajını güçlendirmek.

A12. Menderes ilçesinin sosyo-
kültürel gelişimini sağlamak ve 
yardıma ih�yacı olan grupların 
ih�yaçlarını karşılamak sure�yle 
ilçe çapında birlik ve beraberliği 
sağlamak

AMAÇ HEDEF STRATEJİ
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Mandalina, Üzüm ve Çiçek Fes�vali yapılacak
Turizm Fes�valleri Düzenlenecek
Açık Hava Sinemaları ve Tiyatro Sahneleri yapılacak
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler yapılacak�r

CV Bankası kurulacak�r
Yerel spor klüplerine maddi olarak yardım edilecek
Yerel spor klüplerine malzeme yardımı yapılacak
Muhtaçlara ve asker ailelerine maddi yardım edilecek
Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ih�yacı olan evlere süt dağı�lacak

A12.H2. Kültürel fes�valler ile 
bölgemizin yerel değerlerinin ulusal 
arenada tanı�mına katkıda bulunmakA12. Menderes ilçesinin sosyo-

kültürel gelişimini sağlamak ve 
yardıma ih�yacı olan grupların 
ih�yaçlarını karşılamak sure�yle 
ilçe çapında birlik ve beraberliği 
sağlamak

Genel ofis ih�yaçları kapsamında kırtasiye malzemelerinin alımı yapılacak.
Belediye bünyesinde işlerin daha verimli, kaliteli ve zamanında yapılması sağlanacak.
Belediyeye ait araç filosu yenilenecek
Belediye araç filosunun ih�yaç duyduğu akaryakıt temini yapılacak

A12.H3. Mendereste başta 
dezavantajlılar olmak üzere ih�yacı olan 
tüm grupların belediyenin 
organizasyonel kalibiye�yle ih�yaçlarını 
gidermek 

Uygun taşınmazlara, bulunduğu yere ve büyüklüğüne göre ih�yaç dahilinde projeler 
geliş�rilecek.
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KÜLTÜR VE SOSYAL 
HİZMETLER

A14.H2. Gelir kaybını en az düzeye 
indirecek uygulamaları başlatarak 
sürekli ve sistemli bir şekilde 
uygulamak.

A13.H1. Belediyenin faaliyetlerinin 
sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi 
için ih�yaç duyulan mal ve hizmet 
alımlarını gerçekleş�rmek.

A14.H3. Belediye taşınmazlarının 
kaydına ve icmal cetvellerinin 
düzenlenmesine ilişkin ilgili yönetmelik 
hükümlerince gerekli çalışmaları 
yapmak ve taşınmaz bilgilerine en hızlı 
şekilde ulaşacağımız bir veri sistemi 
oluşturmak ve oluşturacağımız veri 
sistemindeki taşınmazların bakım ve 
kontrolü ile kiralama ve sa�ş işlemlerini 
yaparak belediyeye ekonomik katkı 
sağlamak.

Belediyenin hukuksal konularda ki ih�yaçlarını karşılanacak

GENEL YÖNETİM

A13. Belediyenin, hizmetlerini 
zamanında, kaliteli ve verimli 
olarak sunabilmesini sağlamak.

A14. Belediye kaynaklarının 
ekonomik, etkin, verimli 
kullanılması ve 
değerlendirilmesiyle, sağlam, 
güçlü ve is�krarlı bir mali yapı 
oluşturmak sure�yle hizmet 
üre�minde hareket imkanı 
kazanmak.
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