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Gündemin birinci sirasinda yer alan, Belediye Baskanliginin 2011 yili
Faaliyet Raporunun görüsülmesine dair teklifi;
Gündem Geregi yapilan müzakere sonucunda; Belediye Baskaninin
09.03.2012 tarihli yazisinda; 5393 sayili belediye kanununun 56 nci maddesine göre 2011 mali yili
içerisinde yapilan çalismalarla ilgili faaliyet raporunun sunuldugu sekliyle yapilan oylama neticesi
oybirligi ile kabul edilmistir.
2011 YILI
DURSUNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU
MİSYONUMUZ: İlçemizi,mevcut işgücü ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak ve Milli Ahlaka,Örf,Adet
,Geleneklerimize ve Ananelerimize sahip çıkarak, Ekonomi,turizm,sosyal,kültürel bazda en ideal noktalara taşımak.
VİZYONUMUZ:
VİZYONUMUZ Ekonomik,sosyal ve kültürel alanlarda ülke çapında saygınlık kazanmış,modern şehirciliği ile örnek
haline gelmiş,insan ve beyin göçü olarak her alanda bilinçli büyüyen Dursunbey.
PERSONEL DURUMU
Belediyemizde 2011 yılı sonu itibari ile 31 adet kadrolu işçi, 3 adet sözleşmeli personel, 1 adet kısmi
zamanlı personel ve 32 adet de Memur personel çalışmaktadır. 2011 yılı içinde 1 adet sözleşmeli personel
istihdam edilmiştir. Buna karşılık 1 adet işçi vefat nedeniyle, 1 adet işçi ise 6111 Sayılı Kanun kapsamında
kurum değiştirme talebiyle kurumumuzdan ayrılmıştır.
Personelin fiili çalışma yerlerine göre birimlere dağılımı şu şekildedir;
Veterinerlik Hizmetleri
1 memur
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1 memur
Yazı İşleri Müdürlüğü
5 memur
4 işçi
Mali Hizmetler Müdürlüğü
6 memur
2 işçi
Zabıta Amirliği
7 memur
İtfaiye Amirliği
8 memur
Çevre Koruma Müdürlüğü
1 memur
1 işçi
İmar-Şehircilik Müdürlüğü
2 memur
2 sözleşmeli personel
Fen İşleri Müdürlüğü
1 memur
24 işçi 1 sözleşmeli personel
Park bahçe,Temizlik işleri ile Fen İşlerinin bir kısım işleri,Cep park, bazı büro ile ilgili işlerde hizmet
alım yöntemiyle yapılmaktadır.
2011 yılı itibari ile 5393 Sayılı kanunun 49.Maddesinde bahsi geçen personel oranımız %24,36 olarak
gerçekleşmiştir.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Encümen ve Meclis Kararları:
2011 yılı içinde rutin olarak yapılan Meclis Toplantıları dışında iki adet olağanüstü toplantı yapılmış
olup, tatil hakkı kullanılmamıştır. Toplamda 14 Meclis Toplantısı ve 16 birleşim gerçekleştirilmiştir. Mayıs ve
Kasım aylarında yapılan Meclis toplantıları kanuni zorunluluk gereğince 2’şer birleşim şeklinde
gerçekleşmiştir. Bu toplantılarda Başkanlık Makamı tarafından havale edilen evraklara istinaden 104 adet
Meclis Kararı alınmıştır. Yine Başkanlık Makamınca yapılan havaleler gereğince toplam 265 adet Encümen
Kararı alınmıştır. Bu sayıya İhale Komisyonu görevi nedeniyle alınan kararlarda dâhildir. Encümen toplantıları
aksi karar alınmadıkça Çarşamba günleri saat 14:00’da olmak üzere haftada bir gün yapılmaktadır.
Evrak Kayıt ve İlan Servisi:
Faaliyet raporuna esas dönem içinde Kurum gelen yazı defterine 1722 adet dilekçe ve 1319 adet
resmi evrak olmak üzere toplam 3041 adet evrak kaydedilmiş olup, ilgili servislere havale edilerek gereği
yapılmıştır. Yazı İşleri biriminden toplam 545 adet evrakın çıkışı yapılmıştır. Evrak kayıt servisiyle paralel
olarak yürütülen ilan servisine, gerek kurum içi gerekse kurum dışından gelen ilanlar her daim yapılmakta,
gerektiğinde tutanakları düzenlenerek ilgililere teslim edilmektedir. İlan servisince resmi ve bilgi içerikli
ilanların yanı sıra reklam ilanları da yapılarak Belediyeye gelir sağlanmaktadır.
Evlendirme İşleri:
Belediyemizde evlendirme işleri bir adet memur tarafından yürütülmektedir. Dönem içinde 116 adet
çiftin nikâhı yapılmıştır. Bunlardan 1 adedi yabancı ile evlenme, 11 adedi ise yaş küçüklüğü nedeniyle
anne-baba izniyle evlenme, geri kalanlar ise normal evlenmedir. İlçe dışında yapılacak evlenmeler için
düzenlenen Evlenme İzin Belgesi sayısı da 11’dir. Belediyemizce yapılan evlendirmeler ile ilgili 2011 yılı içinde
İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından rutin teftiş yapılmış herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Şu an için
yapılan nikâhlarla ilgili davalık bir olay da bulunmamaktadır.
Arşiv İşleri:
2011 yılı içinde arşiv evraklarının bilgisayar ortamına aktarılması amacıyla bir dizi çalışma yapılmıştır.
Bu amaçla yaklaşık 70.000 evrak tarayıcıdan geçirilerek sayısallaştırılmış, arşiv programı satın alınarak
evrakların bilgisayar ortamında takip edilebilmesi sağlanmıştır.
ÖZEL KALEM BİRİMİ
Sosyal Yardımlar:
Sosyal Yardımların dağıtılmasında birlikteliğin sağlanması amacıyla Sosyal Market sistemine geçiş
yapılmıştır. Böylece yardım poşetlerinin evlere dağıtılması şeklinde yapılan yardımlar, fiş karşılığı Sosyal
Marketten malzeme alımına dönüştürülmüştür. Bu şekilde ortalama aylık 110 aileye fiş karşılığı yardım
yapılmaktadır. Marketten alışveriş yapamayacak kadar müşkül durumdaki ortalama 10 adet vatandaşımıza
günlük sulu sıcak yemek yardımı yapılmaktadır. 2011 yılı içinde ortalama 12 kişiye Asker Ailesi yardımı
olarak aylık 90,00-TL maddi yardım verilmiştir. İlçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine de zaman
zaman maddi veya ayni yardımlarda bulunulmuştur. Özellikle bu kulüplerimizin malzeme ve yol giderlerinin
büyük bölümü Belediyemizce karşılanmaktadır. Motokros, Güreş ve Taekwondo gibi ferdi branşlarda başarı
gösteren sporculara çeşitli ödül ve yardımlarda bulunulmuştur.
Sosyal Faaliyetler :
Belediyemizce Kutlu Doğum Günü etkinlikleri kapsamında 13 Nisan 2011 tarihinde M.Akif Ersoy
Kültür Merkezinde İlahi ve Semazen ekiplerinin katıldığı bir dizi etkinlik düzenlenmiştir.
Her yıl olduğu gibi Belediyemiz ile Dursunbeyspor Kulübü ortaklığında “12.Ulusal Egemenlik Kupası
Halısaha Futbol Turnuvası” Nisan-Haziran ayları arasında düzenlenmiştir. Turnuva için Belediyemize ait
Halısaha ücretsiz olarak tertip komitesine tahsis edilmiştir.
Spor etkinlikleri kapsamında 5 Haziran 2011 tarihinde İl çapında sporcuların iştirak ettiği ve
Belediyemiz, İlçemiz Kaymakamlığı ile Belediyespor Kulübü ortaklığında Minikler Taekwondo Turnuvası
organize edilmiştir.
“Suçıktı Günü ve Şiir Akşamlarının” 18.si 16 Temmuz 2011 tarihinde düzenlenmiştir. Etkinlik
kapsamında ülke genelinden 20’nin üzerinde şair iştirak etmiştir. Program dâhilinde halkımıza yönelik 5000
kişilik pilav-ayran dağıtımı, Tasavvuf Musikisi konseri, Şiir dinletisi gibi etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca
şiir yazma ve şiir okuma yarışmaları yapılmıştır.
Geleneksel Dursunbey Panayırımız 26-30 Temmuz 2011 tarihleri arasında yapılmış olup, Her yıl
olduğu gibi bu yılda Panayırın son günü Yağlı Pehlivan Güreşleri 72.si başarıyla düzenlenmiştir.
İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 89.yıldönümü münasebetiyle 03 Eylül 2011 tarihinde Resmi
Törenlerin yanı sıra bir dizi sosyal etkinlik tertip edilmiştir. 03 Eylül günü gündüz programında Mehter ve
Bando gösterileri ile çocuklara yönelik palyaço gösterileri ve kortej yürüyüşü düzenlenmiştir. Akşam
programında ise Pop müzik konseri ve Zekai Tunca Konseri Halkımıza sunulmuştur.
Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde İlçemiz Kent meydanı parkı içine kurulan sahnede Tasavvuf
Musikisi konseri, Kur’an Okuma Etkinliği, Tiyatro Gösterileri tertip edilerek halkımızın beğenisine
sunulmuştur.
2011 yılı içinde İlçemiz tarihinde bir ilk olarak Uluslar arası çapta Serbest Güreş Turnuvası organize
edilmiştir. 12-13 Eylül 2011 tarihlerinde yapılan Turnuva kapsamında 4 ülkeden yaklaşık 110 sporcu iştirak
etmiştir. Yerel ve ulusal basının oldukça ilgi gösterdiği turnuva başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Yukarıda bahsi geçen etkinliklerin yanı sıra Aşure günü münasebetiyle halka aşure dağıtılması,
Prof.Dr.İdris BAL’ın katıldığı Ülke Siyaseti üzerine konferans, Ocak ayı içinde Osman Cavcı tiyatrosu
gösterisi, Aralık ayı içinde Enver Demirkan tiyatrosu, Diva-Sen ortaklığı ile düzenlenen Mekke’nin Fethi
etkinlikleri gibi organizasonlar başarılı bir şekilde tertip edilmiştir. Belediyemizce ilçemizde faaliyet gösteren
dernekler, kurum ve kuruluşların çeşitli etkinlik ve sosyal faaliyetlerine de gerekli destekler sağlanmaktadır.
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ İŞ VE İŞLEMLER:
Belediyenin Gelir ve Gider İşlemleri 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi, 5393 Sayılı Belediye
Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ve Belediyeleri ilgilendiren diğer mevzuata
göre yapılmaktadır. 5018 Sayılı Kanun gereği Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe
Sistemi kullanılmaktadır.
EKONOMİK KODLAMAYA GÖRE 2011 YILI GİDER BÜTÇESİNİN DÖKÜMÜ
Bütçe İle verilen

Gerçekleşen

Personel Giderleri

:

2.062.000,00-TL

2.188.398,68-TL

Sosyal Güv.K.Devlet Primi Gid.

:

376.200,00-TL

339.566,05-TL

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

:

4.798.300,00-TL

3.607.356,47-TL

Faiz Giderleri

:

120.000,00-TL

179.862,29-TL

Cari Transferler

:

831.500,00-TL

498.800,72-TL

Sermaye Giderleri

:

3.673.000,00-TL

3.147.769,33-TL

Yedek Ödenek

:

999.000,00-TL

TOPLAM

12.860.000,00-TL

Aktarma

.

9.961.753,54-TL

2011 Mali Yılı Harcama Toplamı 9.961.753,54-TL olarak gerçekleşmiştir.
EKONOMİK KODLAMAYA GÖRE 2011 YILI GELİR BÜTÇESİNİN DÖKÜMÜ

Bütçe İle verilen

Gerçekleşen

Vergi Gelirleri

:

1.530.000,00-TL

1.259.107,99-TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

:

1.998.000,00-TL

1.887.793,40-TL

Alınan Bağışlar ve Özel Yard.

:

409.000,00-TL

10.000,00-TL

Diğer Gelirler

:

6.263.600,00-TL

5.701.234,17-TL

Sermaye Gelirleri

:

44.000,00-TL

66.343,99-TL

Borçlanma

:

2.115.400,00-TL

BORÇLANMA DÂHİL TOPLAM

:

12.860.000,00-TL

.
8.924.479,55-TL

2011 Mali Yılı Bütçe Gelir Toplamı 8.924.479,55-TL olarak gerçekleşmiştir.
Mali Hizmetler Müdürlüğü yasaların kendine verdiği yetkiler dâhilinde gelirlerimizin
tahakkuk ve tahsilâtını yapmaya, harcamalarını Bütçe ödeneklerine uygun olarak yapılmasına ve
günlük işlemlerin takibine devam etmektedir.
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SERVİSLERİ FAALİYETLERİ:
MUHASEBE SERVİSİ: Gelir ve Gider evrakları muhasebe sistemine günlük işlenerek her an
gerçek Bütçe rakamları ve muhasebe verilerine ulaşım imkânı sağlanmaktadır. Muhasebe
servisinde 2011 Yılı içerisinde 3.692 adet Yevmiye kaydı yapılmıştır. Aylık dönemler halinde
Maliye Bakanlığına gönderilmesi gereken mizanlar herhangi aksaklığa meydan verilmeden
zamanında SAY2000i sistemi vasıtasıyla Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. Türkiye İstatistik
Kurumuna ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından istenilen istatistikî veriler zamanında ve
eksiksiz olarak hazırlanıp gönderilmiştir. Ayrıca; 2011 yılı içerisinde 269 resmi yazışma
yapılmıştır. Belediyeden alacağı olan şahıs ve şirketlere ödemeleri banka hesaplarına yapıldığında

SMS ile bilgi verilmeye devam edilmektedir.
AYNİYAT SERVİSİ: Belediyeye alınan mallar için 2011 Yılı içerisinde 482 adet Taşınır İşlem Giriş
Fişi düzenlenmiştir. Bunlardan 482 tanesine Taşınır İşlem Çıkış Fişi düzenlenerek mal, tüketilmek
üzere ilgili personele teslim edilmiştir. Belediye araçlarının takibi de Ayniyat Servisi tarafından
yapılmaktadır. Haftalık kesilen akaryakıt faturasındaki akaryakıtın araçlar itibariyle bilgisayar
sistemine girişi yapılarak hangi aracın ne kadar akaryakıt harcadığına her an ulaşma imkânı
sağlanmıştır. Aynı şekilde araçların tamir ve yedek parça giderleri de araçlar itibariyle bilgisayar
sistemine girişini yapılmaktadır. Belediye Birimlerinde yapılan mal ve hizmet alımları için, bazı özel
durumlarda tanzim edilmesi gereken Harcama Pusulası evrakları Ayniyat Saymanı tarafından
düzenlenmektedir. Belediye Birimlerinin genelini ilgilendiren akaryakıt ihalesi diğer yıllarda olduğu
gibi 2011 yılında da Ayniyat Servisi tarafından yapılmıştır.
TAHAKKUK - TAHSİLÂT SERVİSİ: Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahakkuk – Tahsilât Servisinde
yapılan bütün işlemler Bilgisayar sistemi vasıtasıyla yapılmaktadır. Tahakkukların Bilgisayar
ortamında yapılmasıyla, personelin muhtemel kişiye özel uygulama yapmaları önlenmiş
olmaktadır. Her mükellefe T.C. Kimlik Numarasına göre tek Sicil numarası verilmesi sayesinde
Mükellefe ait bütün tahakkuklar aynı ekranda görünmektedir. Bu sayede mükelleflere borçları
her iki ayda bir su ücreti ödemeye geldiklerinde hatırlatılmakta ve ödemek isteyenlerden tahsilât
yapılmaktadır. Ayrıca; Herhangi bir şahsın Belediye’ye borcunun olup olmadığı anında
görüntülenebilmektedir. Vade günü geçmesine rağmen ödeme yapmayan mükelleflere resmi
tebligat (Ödeme Emri Tebliği) yapılarak borçlarının ‘Zaman Aşımı’na uğraması engellenmiştir.
2011 yılında İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Başkontrolörü Mevlüt YILDIZ tarafından yapılan
denetimde de zamanaşımına uğrayan herhangi bir alacak kaydı tespit edilmemiştir.
SU
İŞLERİ SERVİSİ: Su İşleri Servisi rutin abonelik işlerine devam etmektedir. 2011 yılında 378
adet yeni abone girişi yapılmıştır. Su Endeks okuma işlemleri El Bilgisayarı ile hiçbir aksamaya
uğramadan devam etmektedir. İlçe iki kısım halinde, bir ay bir kısmı bir ay diğer kısmının
okunması suretiyle yapılmakta olup okuma işlemi en geç ilgili ayın 20’sinde bitmektedir. Mevcut
okuma işlemine ilaveten ayın 20 ile 30 u arasında Su borçlarını ödemeyenlerin adreslerine
gidilerek El Bilgisayarı ve GSM pos makinesi ile nakit veya kredi kartı ile tahsilât yapılmaktadır.
EMLAK ve Ç.T.V. SERVİSİ: Emlak vergisi mükelleflerinin elden getirdikleri veya posta ile
gönderdikleri emlak bildirimleri tahakkuk işlemleri yapılmıştır. Vergi Dairesi, Kaymakamlık,
Bankalar, Ziraat Odası, vd. resmi ve özel kurumlar tarafından resmi yazı ile istenilen mükelleflere
ait beyan bilgileri zamanında ve eksiksiz olarak gönderilmiştir. İlçemizden ve İlçemiz dışından
gelen Dilekçelere, yazılara zamanında cevap verilmiştir. İşyerleri için çevre temizlik bildirimi
alınmaya devam etmektedir.
BİLGİ –
İŞLEM SERVİSİ: Bilgi İşlem Servisi olarak mevcut bilgisayar sisteminin aksamadan çalışması için
gereken her türlü önlemler alınmaktadır. Belediyemizdeki bilgi işlem ağı aynı zamanda internete
de açık olduğu için zaman zaman ağda kesilmeler olmakla birlikte 2011 yılında büyük çaplı bir
arızayla karşılaşılmamıştır. Mevcut BEYAZ Bilgisayar Sisteminin yedeği her gün aksatılmadan
alınmaktadır. Bu sayede bu güne kadar herhangi bir veri kaybı olmamıştır.
GENEL
DEĞERLENDİRME: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği 2006 Yılı başından
itibaren Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemine geçilmesinden sonra artık Kamu
Kuruluşları da bilânço raporları hazırlanmaya başlamıştır. 2011 Yılı bilânçosuna göre Belediyemiz
2.207.226,70 TL olumlu faaliyette bulunmuştur.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre 2011 yılı Kesin hesabına göre
Personel Giderlerinin, Bütçe Gelirlerine oranı % 24,36 olarak gerçekleşmiştir. Aynı hesaplamaya
göre 2012 yılı Personel gider oranı % 21,92 olarak tahmin edilmektedir.
2011YILI SONU İTİBARIYLE BORÇ VE ALACAK DURUMU:
Piyasaya olan borç miktarı

:1.206.185,50 TL.

İlbank kredi borç miktarı

:3.244.152,21 TL. (Faiz Dahil)

Toplam Alacak miktarı

: 554.303,59 TL.dir.

2011 yılı sonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kalkınma Ajansı,
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, İl Özel İdaresi ve benzeri kurumlara, Belediyemizin
vadesi geçen hiçbir borcu bulunmamaktadır. İller Bankası aracılığıyla Belediyemize gönderilen
Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Alınan paydan, Belediye Meclisi Kararlarına göre alınan kredilerin
taksitleri dışında yukarıda anılan kurumların talebi ile yapılan herhangi bir kesinti de
bulunmamaktadır. Bunun yanında Belediyemizin; Personeline de maaş ve ikramiye dâhil herhangi

bir borcu yoktur.
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1-İlçemizin 100 yıllık su ihtiyacına cevap verecek su depoları projesi kaptaj merkezi, iki adet su deposu (500 ve 700
tonluk) ve ishale hatları ile tamamlanarak hizmete açıldı.
2- Ahmet ağa sok,Çakmak mah. Eski Hükümet cad., Küçük san.sit. yolları,Belediyemiz tamirhanesi ve İtfaiyesi
çevresi, Güllü sok, Fuat Onat İlköğretim Okulu bahçesi, Cumhuriyet Cad., Başaran sok., Çalıköy Camii yanı, Sülmen
Sok., Suçıktı Bulvarı Kavşağı, Suçıktı Mesire yeri içi düzenlemeleri, Bağlararalığı Sok., Kösten Sok., Hacı Sıkıcı Sok.,
Bahçelievler Cad., Hıdırlık yolu, Demirciler Cad., Eczalı Sok. Beton Parke Kilitli Taş ile döşemesi yapılarak hizmete
sunuldu.
Kilitli Parke Taş döşemesi yapılan bu yolların tamamı için toplamda 40.000 m2 parke taşı, 15.000 mt de bordür taşı
kullanıldı.
3-İlçemizin değişik mahallelerinde 5 adet çocuk oyun parkı altyapı işleri yapılarak hizmete açıldı.
4-İlçemize 250 adet Büyük baş ve 500 adet küçük baş olmak üzere Hayvan Pazarı satım yeri yapıldı.
5-Hıdırlık bölgesine İlçemizin kültürünün tanıtılması amacıyla Barana Kültür Evi bakım ve onarımı
hizmete açıldı.

yapılarak

6-Ağaç sanayisinin gelişmesi için kullanılan Emprenye tesisi yeri hazırlandı 2000 m2.
7-Sülmen Mevkii ile İstasyon mah. arasına ağır vasıta kamyonların yük taşımaları amacıyla açılan yolun menfezleri
tamamlandı.
8-Saz restoran yerinden kaldırılarak yeniden modern bir şekilde Saz Alabalık tesisleri olarak yeniden inşa edildi.
9-Bozyokuş mah.Hal sok.,Cumhuriyet cad.,Çakmak mah.Eski Hükümet cad.,Cebeci mah. Balık pazarı,Çiftçi mah.
Mezar aralığı sok.,Subaşı caddesinin kanalizasyon ve su hatları yenileme çalışmaları(2750 m) tamamlandı.
10-Belediye İş Hanı Hal Binasında Sosyal Güvenlik Kurumu için tahsis edilen yer düzenleme yapıldı.
11-Ferah Mah. toki yolu,Üçeyül mah.Fuat Ardıç Sok. ve 48 daireler yanı,Başaran sok istinat duvarları
tamamlandı.(1300 m.)
12-Yeni TOKİ İle Esentepe arasında ikinci bir yol açma çalışmaları tamamlandı.
13-Saz deresi (saz kanal sokak kısmı)ıslah edilerek kenar duvarları ve yanı yürüyüş yolları yeniden kilit parke taşı
döşenerek düzenlendi.
14-Kapalı Spor salonu yanında, Ceza evi altında ve İstasyon yolunda bahçe yolları düzenlemesi yapıldı.
15-Suçıktı Mesire yerinde bulunan camide geniş çaplı tadilat yapıldı.
16- Saz Mesire yerinde bulunan Güreş sahası için tribün yapıldı.
17-TOKİ yolu istinat duvarları yapılarak 4000 m2 parke taş döşemesi tamamlandı.
18-Üçeylül Mahallesi Yandere bölgesinde mevcut imar planındaki bütün yollar stabilize olarak açıldı ve gerekli
istinat duvarları çalışmaları tamamlandı.
19-Saz Alabalık tesisinin arka tarafına yeniden kanal yapılarak çevre düzenlemeleri tamamlanma aşamasına
getirildi.
20-İlçemiz mezarlığında zararlı ağaçlar kesilerek komple temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı.
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MDÜRLÜĞÜ
İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz Belediyemizin yüz ölçümü olan toplam 5713.75 Hektar 57137478 metre
karelik alanda, 547.37 Hektar, 5473720 metre kare 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 37.71 Hektar ,377092
metre kare Mevzii İmar Planı olmak üzere;9 Mahalle,2 Bulvar,26 Cadde,18 Küme Evleri,2 Meydan ve 309 Adet
Sokakta hizmetlerini yürütmektedir.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü sağlıklı kentleşme için imar planlarına göre hareket etmektedir.Bugünün ve
yarının ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bir planlama anlayışıyla çalışmaktadır.İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
bu amaç doğrultusunda belediye sınırları içerisinde imar ve planlama çalışmalarının aksatılmadan yürütülmesini
takip ederek,imar planlarının,imar planı revizyonu ve tadilatlarının yapılmasını,imar durumu,istikamet rölevesi,kot
kesit tanzimi mimari,statik,ısı yalıtımı,makine,elektrik projelerinin tasdik çalışmalarını titizlikle yürütmektedir.İmar

planı uygulamalarını ve tasdik edilen projelere göre yapı ruhsatlarını düzenlemektedir.191 adet Yapı Ruhsatı
düzenlenmiştir.Mahkeme,İcra Müdürlüğü,Milli Emlak Müdürlüğü ve diğer kurumlarca talep edilen bilgi, belge ve
imar durumlarına yazılı olarak cevap verilmiştir.52 adet imar durumu belgesi düzenlenmiştir.Vatandaşların şifai
imar durumları talepleri cevaplandırılmış,talep halinde teknik bilgi verilmiştir.685 adet yazışma yapılmıştır.
Üç adet Mevzii İmar Planı ve 14 adet İmar Planı Tadilatı yapılmıştır.
Her gün düzenli çevre kontrolleri yapılarak,kaçak yapılaşmayla mücadele edilmiş,ruh- satlı inşaatların
kontrolleri yapılmıştır.Her türlü yazılı ve sözlü şikayetler değerlendirilerek ruhsatsız veya ruhsata aykırı olduğu
belirlenen binalar hakkında yasal işlemler başlatılmıştır.
Kontrollerde tehlike arz eden binalar tespit edilerek ilgili mevzuat uygulanmıştır.Tamamlanan
yapılara yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
Belediye sınırları içerisinde ruhsatsız yapılaşmaya izin verilmemiş,teşebbüs edenlere ise 3194 sayılı İmar
Kanununa göre yapı tatil zaptı düzenlenerek inşaatlar mühürlenmiştir.Yürürlükteki imar planı ve mevzuatına göre
ruhsata bağlanıp bağlanamayacağı tetkik edildikten sonra belediye encümenine sevk edilerek,ruhsata
bağlanamayanlar hakkında yıkım ve para cezası kararı alınması sağlanmıştır.Ruhsatlı inşaatlar ise düzenli
aralıklarla ruhsatlarına esas projeleri ile kontrol edilmiş,projelerine uygun olarak tamamlanmaları sağlanmıştır.
4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine göre;Yapı denetim şirketlerinin başkanlığımıza sunduğu inşaatlara ait beton-çelik laboratuar raporları teknik yönden tetkik
edilmiştir.Yapı denetim şirketlerinin müracaatı üzerine inşaatların tamamlanma oranlarına göre mahallen
tetkikler yapılmış ve hazırlanan hak edişler onaylanarak yapı denetim şirketlerine ödemeleri yapılması sağlanmıştır.
2012 yılına sarkan inşaatlar için yıl sonu seviye tespit tutanakları hazırlanmış tamamlananlar için iş
bitirme belgesi tanzim edilmiştir.İlgililerin yapı kullanma izin belgesi talebi halinde inşaatlar mahallen tetkik
edilmiş,projesine uygun olduğu belirlenenler için SGK,Dursunbey Vergi Dairesi, , Toplum Sağlığı Tabibliği ile
yazışmalar yapılarak,evrakların Müdürlüğümüze ulaşmasına takiben gerekli harçlar tahsil edilerek 190 adet yapı
kullanma izin belgesi düzenlenmiştir
27 adet Tevhit-İfraz ve yola terk işlemi gerçekleştirilmiştir.Yine vatandaşların müracaat ları üzerine ferdi
İmar uygulaması talepleri incelenerek uygun olanların encümene havalesi yapılmış,encümen kararı alınanların
fenni kontrolleri yapılması için Kadastro Müdürlüğüne havelesi yapılmış tescil işlemleri tamamlattırılmıştır.
3194 sayılı imar Kanununun 17.maddesine istinaden imar uygulamalarından belediyemiz adına vatandaşlarla müşterek çıkan arsaların satışları yapılmıştır.
1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında yol,yeşil alan,belediye hizmet alanı vb.alanlar da kalan özel
mülkiyete ait taşınmazlardan kamu hizmetleri için gerekli olan 1 adet parselin 2942 sayılı kamulaştırma Kanununa
göre kamulaştırılması yapılmıştır.
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Gelişen ve hızla daha çok kirlenen dünyamızda çevrenin korunmasının önemi her geçen gün artmaktadır.Bu
amaçla dünyamızın geleceğe daha umutla bakabilmesi için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından sürekli
güncellenen kanun ve yönetmelikler ,2872 Sayılı Çevre Kanunu ,5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer kanun ve
yönetmeliklere göre iş ve işlemler yapılmıştır.

Belediyemizce hazırlanıp halkımıza dağıtılan bültende ;sağlıklı yaşam,sağlıklı çevre,doğanın korunması,kaliteli
yakıt kullanılması ve yakıtların tam yakılmasının sağlanması,enerji kaybının,hava kirliliğinin önlenmesi,bacaların
temizlenmesi konularında bilgilendirmeler yapılmıştır.
Yeşil alan çalışmaları

:

Çınarlıpınar ve saz mesire yeri,şehiriçi kavşaklar, yeni toki yolundaki park çevresi,yeni terminal çevresi.
Sera çalışmaları

:

Belediyemiz
serasında
iklime
uygun
kışlık
ve
yazlık
çiçekler,(hercai
menekşe,kadife
çiçeği,aslanağzı,hüsnüyusuf,zinya,mine
çiçeği,portakal
nergisi,püskül
çiçeği,,şebboy,petunya,vapur
dumanı,aster,margarit,krizantem vb.) tohumla üretim yapılarak; Belediyemiz parklarına,yeşil alanlara,refüjlere
dikilmektedir.Ayrıca gül,katalpa,ligstrum,ley-lak,biberiye gibi bitki ve fidanlar tohum ve çelikleme yöntemiyle
üretilmektedir.
Budama ve kesim işleri

:

Müdürlüğümüzce; mevcut parklar,yeşil alanlar,mesire yerleri,refüj ve tretuar üzerindeki ağaç ve çalı türü bitkilerin
yıllık budaması yapılmaktadır.Ayrıca vatandaşlarımızdan gelen istekler doğrultusunda gerekli görülen ağaçlarda
dal ve tepe alma yöntemi kullanılmaktadır.

Hava koşulları nedeni ile devrilen ve eğilen ağaçlar tehlikeye mahal vermeden en uygun şekilde ; fen işleri ve itfaiye
müdürlükleri ile işbirliği yapılarak kesilip budanmaktadır.
Çim biçilmesi,sulama,bakım ve temizliği yapılan alanlar :
Suçıktığı mesire yeri,saz-suçıktığı arası yürüyüş yolu,karıncalı mevkii yeşil alanlar,Belediye
Parkı,çarşı cami önü,eski kamyon garajı karşısındaki park,şehir girişindeki refüjler,kavşaklar,vb.
Fidan ve bitki dikimi yapılan alanlar

:

saz mesire yeri,çınarlıpınar mesire yeri,topatılan parkı,yeni toki yolundaki park alanı,kapalı otopark üstü ,Belediye
parkı ,yeni terminal kavşağı bitkilendirme çalışmaları.
Dikilen fidanlar

:

Muhtelif cadde,sokak,mesire yeri,park ve yeşil alanlara dikilen fidan ve çalı türleri ;
Ligstrum,ateş dikeni, mazı,sabin ardıcı,ağaç hatmi,mavi-yeşil ladin,oya ağacı,çınar,sarı salkım,dışbudak,köknar,
huş, akasya,akkavak,ıhlamur,erguvan ağaçlarıdır
Yapım,bakım ve tamir işleri

:

Belediyemiz parklarında bulunan oturma banklarının yenilenmesi,boyanması tamir ve bakımı
İle çocuk oyun grubu bulunan parkların ve spor aletlerinin tamir ve bakımı devamlı olarak yapılmaktadır.

a) 2011 yılında 6 adet 2 kuleli çocuk oyun grubu,8 adet tekli tahtaravalli,1 adet komando merdiveni,1 adet Tarzan
merdiveni,2 adet basket potası,16 adet açık alan spor aletleri alım ihalesi yapılmıştır.
b) Kurtuluş çocuk ve dinlenme parkına yeni oyun grubu ve açık alan spor aletleri kuruldu.Oturma yerleri
yenilenerek,çevre duvarlarının bakımları ve iç alan düzenlemeleri yapılarak halkımızın hizmetine açıldı.

c) İlçemizin Hıdırlık mevkiinde Sağlıklı Yaşam ve Kültür Parkının ilk aşama çalışmalarına başlanıldı.Bu alanda ye
çocuk oyun grubu ve açık alan spor aletleri kurularak halkımızın hizmetine açılmış olup,parkla ilgili çalışmalara 201
yılında devam edilecektir.
d) İlçemizin 1.Toki,Çardaklı,Sedirkent ve İstasyon mahallesi bölgelerine yeni çocuk parkları yapılarak,yeni oyun
gruplarıyla birlikte hizmete açılmıştır.
e) Çınarlıpınar ve Pembeköşk mesire yerlerinde piknik yeri düzenleme çalışmalarında mangal yerleri yapıldı ve
piknik masaları konularak halkımızın hizmetine sunulmuştur.
f) Saz Mesire alanında seviye düzeltmeleri yapılarak yeniden çimleme çalışmaları yapılmıştır.
g) Yeni yapılan Saz Lokantasının çevre düzenleme çalışmalarına başlanılmış ve 2012 yılında da çevre düzenleme
çalışmaları devam edecektir.
DURSUNBEY
PAR K

ADI

İLÇESİNDEKİ
:

PARKLAR

BULUNDUĞU

YER :

1- AHMET YESEVİ DİNLENME PARKI

BELEDİYE KARŞISI

2- ŞEHİT ÜTGM.BİLAL ÇAKIRCALI ÇOCUK PARKI

HORATA MEYDANI

3- SUÇIKTIĞI DİNLENME VE ÇOCUK PARKI

SUÇIKTIĞI

4- BOSNA ÇOCUK PARKI

12 DAİRELER YANI

5- YENİ CAMİ DİNLENME VE ÇOCUK PARKI

YENİ CAMİ YANI

6- MEHMET BAŞ DİNLENME VE ÇOCUK PARKI

ÇALCA MAH.YURTYANI

7- KURTULUŞ ÇOCUK PARKI

ALT ÇALCA

8- SPORPARK

SAZ

9- RAMAZAN KILIÇ DİNLENME PARKI

SAZ GİRİŞİ-T.TURAL CAD.

10- MUHSİN YAZICIOĞLU DİNLENME VE ÇOCUK PA.

TOPATILAN

11- HÜLYA ÇOCUK PARKI

İSTASYON MAH.

12- SAZ DİNLENME PARKI

SAZ LOKANTASI ARKASI

13- SAZ ÇOCUK PARKI

SAZ TRAFO YANI

14- ………………………..DİNLENME VE ÇOCUK PARKI

K APALI SPOR SALONU YA.

15- ŞEHİT MUSTAFA DİNÇER DİNLENME PARKI

ESKİ KAMYON GARAJI KA.

16- ESNTEPE ÇOCUK PARKI

ESENTEPE

17- KENT MEYDANI DİNLENME PARKI

KAPALI OTOPARK ÜSTÜ

18- ……………………… DİNLENME VE ÇOCUK PARKI

YENİ TOKİ YOLU

19- ……………………………..ÇOCUK PARKI

ÇİFTÇİ MAH.

20- SAĞLIKLI YAŞAM VE KÜLTÜR PARKI

HIDIRLIK

1- ÇARDAKLI ÇOCUK PARKI

ALT ÇALCA-ÇARDAKLI

2-……………………………………………………………

1. TOKİ

3-SEDİRKENT ÇOCUK PARKI

SEDİRKENT

4-……………………………………………………………

İSTASYON İLKOKULU
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ZAYIFLIKLAR
27.05.2011 tarihinde hizmet alımı ihalesi yapılarak 87958.00 Türk lirasına ihale edilmiş, 16.06.2011
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birimlerinin
yapmış
olduğu
ihalelerin daha
araştırılması
ve hazırlanmasındaki
çalışmalarda
• Kentsel hizmetlerin
üretiminde
gönüllü
katılım
sisteminin
etkin
hale
gelmesinin
gerektiği,
hakkında gerekli cezai işlem uygulanarak takibi yapılmaktadır.
2011yapılan
yılında 80
adet 400komisyon
Lt.lik, 14 adet
800 Lt.lik
çöp yapılmıştır.
konteyneri ,3 adet dörtlü geri dönüşüm ünitesi
bulunulmuş ayrıca
ihalelerde
başkanlığı
görevi
•,75
Hizmet
İçi mekan
Eğitimlere
önemalınarak
verilmesihizmet
gerektiği,
adet dış
çöpdaha
kovasıfazla
alınarak
alanlarına konulmuştur.
16- Belediye sınırları içerisinde trafiğin ve yayaların daha rahat hareket etmelerini sağlamak için gerekli
8-Haziran ilk haftasındaki Çevre etkinlikleri çerçevesinde, Temiz çevre etkinliğinde ve arkasından düzenlenen
• Birimlerde
veriyerlere
depolama
vegeçitleri
proje yapma
işlemlerinelevhalarıyla
daha fazla bu
önem
verilmesi
gerektiği,
olan
yaya
işlem
uygun
hale getirilmiştir.
Hizmet
alanlarının
uygunçizilerek
görülen trafik
yerlerine konteyner
cepleri
yapılmıştır.
gençlik şöleninde
görev
alınmıştır.
• Eski mahallelerin eski yapı ve imar sorunlarının çözülememiş olması,
9-Müdürlük bünyesinde ayrıca işkur hizmet noktasında bulunmakta olup,2011 yılı içinde 812 kişinin işlemleri
İTFAİYEyenilenememesi
AMİRLİĞİ
•Eski su hatlarının
yapılmış ve 20 kişinin işe yerleşmesi sağlanmıştır.
Çevre Etkinliği
: 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası olması dolayısıyla; Belediyemizce
1-) Her yıl olduğu gibi itfaiye teşkilatımız su basma,su verme,yol sulama,afiş asma,merdivenli araçla değişik
10-İlçemizde
istihdamın
artması
için işkur
destekli amacıyla
3 adet kurs
açılmış
olup,
bunlardan 2 tanesinde %50 iş
7 Haziran
günü
çevre
arttırmak
ve geliştirme
çevre
etkinliği
düzenlenmiştir.
işlerde
çalışma
işlerinibilincini
yerine getirmiştir.
garantisi sebebiyle 23 kişi istihdam edilmektedir. Bir kursunda süresi 2012 yılı şubat ayında dolacak olup, bu
2-)2011 yılı içerisinde 146 tane iş yerine yangın yeterlilik belgesi verilmiştir.
kursta
da 38
kişi istihdam Milli
edilmesi
planlanmaktadır.
Bu kursların
açılmasındaki
iş ve işlemlerde
Bu etkinlik
Belediyemiz,İlçe
Eğitim
Müdürlüğü,Dursunbey
Gençlik
Meclisi ve temizlik
firmasının yardımcı
işbirliği i
3-)2011 yılı içerisinde köyler ve şehir içi olmak üzere toplamda 14 ev yangını,3 atölye-imalathane türü, 4
gerçekleştirilmiştir.Hükümet meydanında yapılan çevre ile ilgili sunum konuşmaları sonrasında,Saz Mesire alanın
olunmuştur.
odun-kömürlük
türü,12
orman yangını,3 saman-balya
türü,4
elektrik
yangını ,15Yü
yangını,13
baca yangını
M.Ruhi
YILMAZ
Ati
Atif Kü
Kalanında
ürsat
TAVS
TAV
SANLIkatılanlar
Yotüksel
YILMAZ
kadar çevre
yürüyüşü
düzenlenmiştir.Saz Mesire
etkinliğe
tarafından
çöp toplanarak çev
olmak
üzere
toplamda
yangınaisteyenlerin
müdahale etmiştir.
Belediye
Baskani
Katibi
Meclis
11-İlçemizde
kendiMeclis
işini68kurmak
yolunu
açmak
ve Kosgeb’den
hibe
yardımKatibi
alabilmek için yine
temizliği
yapılmıştır.Etkinliğe
katılanlara pilavMeclis
ayran
ikramı
yapılarak
etkinlik sona
ermiştir.
4-)2011
yılında
Su
Tankı
ve
Kanal
Açma
amaçlı
araç
alınmıştır. yardımcı olunmuştur.
işkur destekli 25 kişi kapsayan Girişimcilik
eğitimi
verilmesinde
5-)2011 yılında Hizmet Alım İhalesiyle 4 adet İtfaiye Şoförü ihalesi yapılmış olup 2012 itibariyle 4 adet şoför
Konteyner
yıkama
ve dezenfekte
çalışmaları
: İlçemiz
ve sokaklarında
bulunan iş
çöpvekonteynerleri
zaman
12-4 Adet köyümüzde
bünyemizde
çalışmaya
işkur
başlamıştır.
destekli
100 kişilik
sütcadde
sığırcılığı
kursu açılmasındaki
işlemlere yardımcı
zaman
yıkanarak
dezenfekte
edilmekte
ve formda
bakımlarıtutmak
yapılmaktadır.
olunmuştur.
6-)İtfaiye
Personelini
her an
zinde ve
için belirli aralıklarla Hizmet İçi eğitimlere ve sabah
sporuna devam edilmiştir.
Tıbbi
atık toplama
: İlçemiz
devlet
hastanesinin
ve projesi
müracaat
eden diğer sağlık
kuruluşlarının
13-İlçemize
yapılacak
kapalı
yarı
olimpik havuz
araştırmaları
yapılmıştır.
7-)Bazı İlk Öğretim
Okullarının
İtfaiyemizi
ziyaret
etmesi
sağlanarak
İtfaiye teşkilatı hakkında bilgilendirme
yapılmıştır.
Tıbbi atıkları yapılan sözleşmeye göre,tıbbi atık konteynerinden alınarak;çöp sahasında derin çukurlarda yakılarak
14-Belediyemiz tarafından yapılan kamulaştırmalarda uzlaştırma komisyonu üyesi olarak görev yapılmıştır.
8-)İlçemizdeki
MEB.’e bağlı tüm okullarda Deprem ve Yangına Karşı tatbikat planı yapılmış olup bu plan
bertaraf edilmekteydi.
dahilinde ilk dönemde 7 okulda tatbikat yapılmış olup ikinci dönemde de 7 okulda tatbikatlarımız devam
Çevrehavalesi
ve Orman
Bakanlığının
genelgesi
doğrultusunda ; 03.03.2011 tarihinde
15-Başkanlık makamınca
edecektir.
yapılan
36 adet2010/17
yazının nolu
gereği
yapılmıştır.
Belediyemiz,Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Era Çevre Teknolojileri A.Ş. ile birlikte üçlü protokol imzalanmıştır. Bu
9-) Bir çok Kamu Binası Acil Durumlar yönünden denetlenmiş olup eksiklikleri kendilerine yazılı olarak
protokole göre ilçemizde sağlık kuruluşlarının ürettiği tıbbi atıklar , Bursa Büyükşehir Belediyesinin Tıbbi Atık
bildirilmiştir.
Sterilizasyon
Tesisine gönderilerek bertaraf edilmektedir.
ZABITA
AMİRLİĞİ
Ambalaj
Toplama : tembih
Belediyemizce
2012 yılında
üzere
Atıkları tembih
Geri Kazanım
projesi
Belediyemiz
ve yasaklarına
aykırıbaşlanılmak
hareket eden
162Ambalaj
adet işyerine
ve yasaklara
1- Atığı
VETERİNER
HEKİM hareket
uygun
hususunda
olup, bu ihtarlara
uymayan
93 adet
işyeri
hazırlanmıştır.Bu
projenin etmeleri
uygulanması
için ihtarname
lisanslı birverilmiş
geri dönüşüm
firması ile
imzalanan
sözleşme
hakkında
zabıt varakası,
tutanak
tanzim
edilerek
sayılı kabahatler
kanununa
göre sonra
işlem
gereği,Bakanlığa
sunulmak
üzere Ambalaj
Atıkları
Yönetim
Planı5326
yapılmıştır.Yönetim
Planının
onayından
1-2003
Yılında
özelleştirmesi
yapılan
Belediyemiz
Mezbaha
nesi kesim
işi halenkapatılmasına
özel girişimciler
yapılmıştır.
Ruhsatsız
faaliyet
ve Belediye
karartarafından
verilen 9
ilçemizde;
kağıt-karton,cam,metal
veolarak
plastikler
ayrıgösteren
olarak
toplanarak
geriMeclisince
dönüşüme
kazandırılacaktır.
karlı ve verimli
adetbir
işyeri
şekilde
Belediye
devam
encümenince
etmektedir alınan karar neticesi mühürlenerek kapatılmıştır.
yıllık sürede
13 dilenci
yakalanarak, ilçe dışın
çıkmaları
sağlanmıştır.
32 seyyar
Atık pillerin
toplanması
: ilçemize
İlçemizdegelen
atık pillerin
toplanması,taşınması
ve bertarafı
projesi
için Belediyemiz
ile
2- Bir
2-2011
yılısatıcı
içinde
mezbahamızda
344 Derneği
adet büyük
başİşletmesi
( dana,inek,)
ve 392 14.04.2011
adet küçüktarihinde
baş (kuzu,oğlak)
satıştan
men
edilmiştir.
Taşınabilir
Pil
Üreticileri
Ve
İthalatçıları
İktisadi
(TAP) arasında
uygulama
Belediyemiz
Zabıta81.179
ekipleri
Sağlık
Ocağı
ekiplerince
çeşitli
zamanlarda
İlçemizde
faaliyet
hayvan
ve bunlardan
kğ ve
sağlıklı
kırmızı
et temin
edilerek
halkımızın
et ihtiyacı
karşılanmıştır.
3-kesilmiş
protokolü
imzalanmıştır.
gösteren lokanta, kahvehane, imalathane, okul kantini vb. işyerleri denetimleri yapılmış
Bunoksanlıkları
bir yıllık dönemde
görülenler
4Yapılan
adet
yazılı
inek
veve
sözlü
2 adet
olarak
kuzu
eti ile 8 adet
karaciğer)
yapılaniçin
et
bu
protokole
göreuyarılmıştır.
ilçemizdeki
atıksakatat
pillerin(akciğer,
Belediyemizce
toplanması
İlçemizde
hizmetleri
gün beolup,bu
gün takip
edilerek45
tespit
noksanlıklar
4- itibariyle
günümüz
70yapılan
adetbulunarak
toptemizlik
lama noktası
bulunmakta
noktalarda
adet edilen
büyük plastik
pil topanında
lama
muayenelerinde
sağlıksız
imha
edilmiştir.
giderilmiş,
vatandaştan
gelen
şikâyetler
yetkili mercilere ulaştırılmış, sonuçlar yakından takip
kutusu,25 adet
küçük karton
pil top lama
kutusu
bulunmaktadır
edilmiştir.
3-Yine 2011
Yılı Kurban Bayramında mezbaha nemizde 55 adet büyük baş hayvan kurban kesimi de
Müdürlüğünce
yapılan
tomruk ihaleleri, depolama
icra dairesinde
yapılan satışlar ve diğer
Diğer
çalışmalar
Belediyemizce
çöplerin vahşi
depolamadan,düzenli
sistemine
5- Orman: İşletme
yapılmıştır.
tellâliye hizmetleri aksatılmadan yürütülmüştür.
geçilmesi,ambalaj
atıklarının
ayrı
toplanarak
geri kazanımı,tehlikeli
atıkların
ayrı toplanması
konularında
Zabıta
ve dolaşan
fen
işleri köpeklerle
ekiplerince
devamlı
ruhsatsız
veköpeklerin
izinsiz
inşaatlar
takip
edilerek
6- Belediyemiz
4-İlçemizde
sahipsiz
başı
boş
ilgili
olarak
“sahipli
salıverilmemeleri
ve
çalışmalar
devam
etmektedir.
tespit
edilen
kaçak
yapılar
durdurulmuş,
uygun
olanların
izin
alması
sağlanmıştır.
aşılanmaları için “ belediyemiz hoparlöründen anonslar yapılarak halkımız uyarılmıştır. Ayrıca belediye
İlçemiz pazarı
sıkı bir kontrol
vegezen
denetim
neticesi,
halkımızın
daha rahat
verişçıkarılmışlardır.
yapabileceği bir
7- görevlilerince
temizlik
sokaklarda
başıboş
sahipsiz
köpekler
yakalanarak
şehiralış
dışına
2010 yılında
Balıkesir İli yenen
Sürdürülebilir
Çevre Yönetimi
Belediyeler
Birliğine üyelik Etiketsiz
için başvuru
ortama getirilmiş,
yıkanmadan
gıda maddelerinin
açıkta
satışı engellenmiştir.
ve
yapılmıştır.bozuk gıda maddelerinin satışı, her türlü adaba aykırı hal ve hareketler yasaklanmıştır.
ÜSTÜNLÜKLER
8- Belediyemizin dağıtmış olduğu aceze yardımları için müracaat eden kişilerin durumları
ekiplerimizce
incelenerek
uygun
olup güçlü
olmadıkları
• Sürekli yatırım
yapmasına
rağmen mali
yapısının
olması,Belediye Başkanlığına bildirilmiştir.
9- Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısının Zabıta teşkilatımıza vermiş olduğu kanunlar
DESTEK
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
• Alt yapısını
büyük oranda
tamamlamış
olması,
çerçevesindeki
her
türlü görev
zamanında yerine getirilmiş, zabıta nezaretinde dağıtılması gerekli

