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Gündem Geregi yapilan müzakere sonucunda; 5393 sayili belediye
kanununun 56 nci maddesine göre 2013 mali yili içerisinde yapilan çalismalarla ilgili faaliyet raporunun
sunuldugu sekliyle yapilan oylama neticesi oyçoklugu ile kabul edilmistir.
Belediye Birimlerinin faaliyetleri asagiya çikarilmistir.
DURSUNBEY BELEDIYE BASKANLIGI 2013 YILI FAALIYET RAPORU
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Personel İşleri:
Belediyemizde 2013 yılı sonu itibari ile 29 adet kadrolu işçi, 1 adet kısmi zamanlı personel ve 34 adet
Memur statüsünde personel çalışmaktadır. 6495 sayılı kanun gereğince Belediyemizde çalışan 3 adet
sözleşmeli personel memur kadrosuna geçirilmiştir.
Personelin fiili çalışma yerlerine göre birimlere dağılımı şu şekildedir;
Veterinerlik Hizmetleri
1 memur
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1 memur
1 işçi
Yazı İşleri Müdürlüğü
4 memur
4 işçi
Mali Hizmetler Müdürlüğü
6 memur
1 işçi
Zabıta Amirliği
7 memur
İtfaiye Amirliği
8 memur
Çevre Koruma Müdürlüğü
1 memur
1 işçi
İmar-Şehircilik Müdürlüğü
3 memur
1 işçi
Fen İşleri Müdürlüğü
3 memur
21 işçi
2013 yılı itibari ile 5393 Sayılı kanunun 49.Maddesinde bahsi geçen personel oranımız % 25,56 olarak
gerçekleşmiştir.
Encümen ve Meclis Kararları:
2013 yılı içinde rutin olarak yapılan Meclis toplantıları dışında 2 adet olağanüstü toplantı yapılmış
olup, tatil hakkı kapsamında Ağustos ayında toplantı yapılmamıştır. Toplamda 13 Meclis toplantısı ve 15
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
236 adet Encümen Kararı alınmıştır. Bu sayıya İhale Komisyonu görevi nedeniyle alınan kararlarda dâhildir.
Encümen toplantıları aksi karar alınmadıkça Çarşamba günleri saat 14:00’te olmak üzere haftada bir gün
yapılmaktadır.

Evrak Kayıt ve İlan Servisi:
Faaliyet raporuna esas dönem içinde kurum gelen yazı defterine 1477 adet dilekçe ve 1434 adet
resmi evrak olmak üzere toplam 2911 adet evrak kaydedilmiş olup, evraklar ilgili servislere havale edilerek
gereği yapılmıştır. Başkanlık adına Yazı İşleri biriminden toplam 392 adet evrakın çıkışı yapılmıştır.

Evlendirme İşleri:
Belediyemizde evlendirme işleri bir adet memur tarafından yürütülmektedir. Dönem içinde 140 adet
çiftin nikâhı yapılmıştır. İlçe dışında yapılacak evlenmeler için düzenlenen Evlenme İzin Belgesi sayısı ise
13’tür. Belediyemizce yapılan evlendirmeler ile ilgili 2013 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:
2013 yılı içinde arşiv evraklarının bilgisayar ortamına aktarılması amacıyla bir dizi çalışma yapılmıştır.
Bu amaçla istihdam edilen personel tarafından evrakların tarayıcıdan geçirilerek sayısallaştırılması devam
etmektedir.
ÖZEL KALEM BİRİMİ
Sosyal Yardımlar:
Sosyal Yardımların dağıtılmasında birlikteliğin sağlanması amacıyla oluşturulan Sosyal Market
sistemi başarıyla devam etmektedir. Bu sistem ile yardımlar fiş karşılığı Sosyal Marketten malzeme alımı
şeklinde yapılmaktadır. Bu şekilde ortalama aylık 100 aileye fiş karşılığı yardım yapılmaktadır. Marketten
alışveriş yapamayacak kadar müşkül durumdaki ortalama 9 adet vatandaşımıza günlük sulu sıcak yemek
yardımı yapılmaktadır. 2013 yılı içinde ortalama aylık 8 kişiye Asker Ailesi yardımı olarak aylık 110,00-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 :
Spor etkinlikleri kapsamında 12 Ocak 2013 tarihinde Belediyemize ait kapalı halı sahada
Dursunbeyspor, Tavşanlı Linyitspor, Eskişehirspor ve Altınorduspor takımlarının U-12 ve U-13 sporcularının
katıldığı turnuva tertip edilmiştir.
Belediyemiz ve Dursunbeyspor kulübü ortaklığı ile yapılan Geleneksel 14.Halısaha Turnuvası 20
Mart-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenmiştir. Ancak tertip komitesinin aldığı karar gereğince bu yıl final
maçları oynanamamıştır.
Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Rahmi Olcay tasavvuf musikisi konseri Mehmet Akif
Ersoy Kültür Merkezinde 19 Nisan 2013 tarihinde geniş halk katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
“Suçıktı Günü ve Şiir Akşamlarının” 20.si 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde düzenlenmiştir.
Etkinliğimize ülke genelinden 30 civarında şair ve yazar iştirak etmiştir. Etkinlik kapsamında şiir ve edebiyat
üzerine Açık Oturum, Panel ve Şiir Atölyeleri gerçekleştirilmiştir. Program dâhilinde halkımıza yönelik
pilav-ayran dağıtımı, Türk müziği konseri, Şiir dinletisi gibi etkinlikler yapılmış, ayrıca ödüllü şiir yazma
yarışması düzenlenmiştir. Bu yıl ilk defa ülkemizde öğrenim gören 20 yabancı öğrenci etkinliklere iştirak
etmişler ve ülkelerine ait şiirleri sunmuşlardır.
Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde İlçemiz Kent meydanı parkı içine kurulan sahnede Tasavvuf
Musikisi konseri ve Kur’an Tilaveti Etkinliği tertip edilmiştir. Ayrıca Ramazan ayı müddetince her akşam
muhtaç vatandaşlara yönelik iftar yemekleri verilmiştir.
Geleneksel Dursunbey Panayırımız 15-19 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenmiştir. Oldukça
yoğun katılımın olduğu panayırda herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Panayır kapsamında halk
konseri ve mehteran gösterileri organize edilmiştir. Panayırın son günü Yağlı Pehlivan Güreşlerinin 74.sü
düzenlenmiş olup, ülke çapında güreşçilerin iştirak ettiği turnuvanın final maçında Recep Kara’yı mağlup eden
Ahmet Kavakçı şampiyon olmuştur.
İlçenin düşman işgalinden kurtuluşu münasebetiyle yapılacak eğlence ve halk konserleri, İslam
aleminde meydana gelen üzücü olaylar nedeniyle iptal edilmiştir. Kurtuluş Günü etkinliği olarak Mevlit
okunması ve halka pilav-ayran ikramı yapılmıştır. Kurtuluş Gününde yapılamayan Halk Konseri 14 Eylül 2013
tarihinde İlçemiz Kent Meydanında ünlü ses sanatçısı Alp Aslan’ın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Belediyemizce 30 Ekim 2013 tarihinde Cumhuriyet Konseri adıyla Halk Konseri tertip edilmiş,
konsere TRT sanatçısı Kübra Bağlan ve Yusuf Dede iştirak etmişlerdir.
10-13 Ekim 2013 tarihleri arasında Ankara’da yapılan Balıkesir Tanıtım Günlerinde İlçemizi tanıtma
amacıyla stant açılmıştır. İlçemize ait kültürel, sanatsal ve ekononik eserlerin tanıtıldığı tantım standı halk
tarafından yoğun ilgi ile karşılaşmıştır.
Yukarıda bahsi geçen etkinliklerin yanı sıra 19 Mart 2013 tarihinde İsmail Dayı’yı anma etkinlikleri, 25
Mart 2013 tarihinde UMKE ve AFAD uzmanlarınca verilen Afet Yönetimi semineri, 07 Mayıs 2013 tarihinde
Emniyet Müdürlüğü ortaklığı ile çocuklara yönelik Trafik Eğitimi, 23 Eylül 2013 tarihinde MYO işbirliği ile
Besicilik üzerine akademik seminer, 07 Kasım 2013 tarihinde Enver Demirkan Tiyatrosu tarafından halk ve
öğrenciler için tiyatro gösterileri ile çeşitli tarihlerle asker eğlenceleri, öğrencilere yönelik eğitici sinema
gösterileri ve Kur’an Kursu öğrencileri için hediye ve ikram etkinlikleri tertip edilmiştir.
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 2013 YILI GİDER BÜTÇESİNİN DÖKÜMÜ
Bütçe İle verilen
Personel Giderleri

:

Sosyal Güv.K.Devlet Primi Gid. :

Gerçekleşen

2.579.000,00-TL

2.578.184,87-TL

650.000,00-TL

413.631,35-TL

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

:

7.183.600,00-TL

5.091.195,02-TL

Faiz Giderleri

:

180.000,00-TL

252.699,52-TL

Cari Transferler

:

667.000,00-TL

305.133,65-TL

Sermaye Giderleri

:

10.540.400,00-TL

4.941.503,80-TL

Yedek Ödenek

:

1.200.000,00-TL

TOPLAM

Aktarma

23.000.000,00-TL

.

13.582.348,21-TL

2013 Mali Yılı Harcama Toplamı 13.582.348,21-TL olarak gerçekleşmiştir.
EKONOMİK KODLAMAYA GÖRE 2013 YILI GELİR BÜTÇESİNİN DÖKÜMÜ
Bütçe İle verilen

Gerçekleşen

Vergi Gelirleri

:

1.805.000,00-TL

1.259.060,86-TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

:

2.915.000,00-TL

2.302.801,01-TL

Alınan Bağışlar ve Özel Yard.

:

1.100.000,00-TL

176.522,76-TL

Diğer Gelirler

:

9.105.000,00-TL

5.817.630,00-TL

Sermaye Gelirleri

:

75.000,00-TL

5.663,72-TL

TOPLAM

:

15.000.000,00-TL

9.561.678,35-TL

2013 Mali Yılı Bütçe Gelir Toplamı 9.561.678,35-TL olarak gerçekleşmiştir.
EKONOMİK KODLAMAYA GÖRE 2013 YILI AÇIK/FAZLA FİNANSMAN DÖKÜMÜ
Bütçe İle verilen

Gerçekleşen

Borçlanma

:

6.920.000,00-TL

4.611.452,15-TL

Borç Geri Ödeme

:

1.080.000,00-TL

1.126.124,99-TL

TOPLAM

:

8.000.000,00-TL

5.737.577,14-TL

2013 Mali Yılı Borçlanması faiz hariç 4.611.452,15-TL, Yıl içinde ve önceki yıllarda yapılan
borçlanmaların anapara taksit ödemeleri 1.126.124,99-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 2013 Yılı içerisinde
3.899 adet Yevmiye kaydı yapılmıştır. Aylık dönemler halinde Maliye Bakanlığına gönderilmesi gereken
mizanlar herhangi aksaklığa meydan verilmeden zamanında Maliye Bakanlığına elektronik ortamda
gönderilmiştir. Türkiye İstatistik Kurumuna ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından istenilen istatistikî veriler
zamanında ve eksiksiz olarak hazırlanıp gönderilmiştir. Ayrıca; 2013 yılı içerisinde 253 adet resmi yazışma
yapılmıştır. Belediyeden alacağı olan şahıs ve şirketlere ödemeleri banka hesaplarına yapıldığında SMS ile ve
telefon edilmek suretiyle mutlaka bilgi verilmeye devam edilmektedir.
AYNİYAT SERVİSİ: Belediyeye alınan mallar için 2013 Yılı içerisinde 454 adet Taşınır İşlem Giriş Fişi
düzenlenmiştir. Bunlardan 431 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 girişi 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 2013 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
engellenmeye çalışılmaktadır.
SU İŞLERİ SERVİSİ: Su İşleri Servisi rutin abonelik işlerine devam etmektedir. 2013 yılında 227 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 diğer ay diğer kısmının okunması suretiyle yapılmakta olup
okuma işlemi ilgili ayın 25’inde bitmektedir. Mevcut okuma işlemine ilaveten ayın 25 ile 30 u arasında Su
borçlarını ödemeyenlerin adreslerine gidilerek borçlar takip edilmektedir.
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, vb. 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 edilmektedir.
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 2013 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.
Bilgi işlem sorumlusu şirket elemanı, Belediye arşivinin elektronik ortama aktarılması çalışmaları
kapsamında her gün bilgi-işlem işlemleri dışındaki zamanlarında önceki yıllara ait belediye evraklarını belediye
arşiv sistemine aktarma işine devam etmektedir.
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. 2013 Yılı bilânçosuna göre Belediyemiz 391.016,56 TL olumlu
faaliyette bulunmuş, tabiri caizse kâr elde etmiştir.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden 2013 yılı Kesin hesabına göre Personel
Giderlerinin, Bütçe Gelirlerine oranı % 25,56 olarak gerçekleşmiştir.
2013 Mali Yılı Bütçe Gideri Toplamı 13.582.348,21-TL, Gelir Toplamı ise 9.561.678,35- TL’dir. Bütçe
Gelirlerinden 4.020.669,86-TL tutarından fazla gider kaydedilmiştir.
2013 yılı sonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Elektrik Dağıtım
Anonim Şirketi’ne Belediyemizin yapması gereken ödemelerde aksamalar olmuştur. Ancak; Bu borçlardan
kaynaklanan herhangi yasal takibat başlatılan bir işlem 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
bulunmamaktadır. Bunun yanında Belediyemizin; Güney Marmara Kalkınma Ajansı, İl Özel İdaresi ve
Belediyemiz Personeline maaş ve ikramiye dâhil herhangi bir borcu bulunmamaktadır.
Belediyemizin 2013 Yıl sonu itibariyle borç/alacak durumu aşağıya çıkarılmıştır.
2013 Yıl Sonu Borç ve Alacaklar :
Piyasa Borç Toplamı

:

774.780,96-TL

İlbank Kredi Borç Toplamı

: 7.431.787,19-TL (Faiz Dâhil)

Resmi Kurumlar Borç Toplamı

:

662.979,41-TL

Toplam Alacak

: 1.058.727,77-TL.
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
A- İÇME SUYU ÇALIŞMALARI

1 – 95 adet su arızası giderildi.
B- KANALİZASYON HATTI ÇALIŞMALARI
1- Ferah mah. Ferah camisi tuvaletleri yenilendi.(3.000 tl)
2- Atık Su Arıtma Tesisi yer teslimi yapıldı.
C- YOL – KALDIRIM DÜZENLEMELERİ
1- İstasyon mah. ilker sokak taş döşemesi (500 m2)
2- İstasyon mah. mezarlık sokak taş döşemesi (300 m2)
3- İstasyon mah. tren garı önü kaldırım yapımı (200m2)
4- Mollaoğlu Mah. pazar yolu taş döşeme (400m2)
5- Saz sucıktı arası taş döşeme ve yeşil alan düzenlemesi (1600m2 ve 3200 mt bordür)
6- Çiftçi mah. varan un etrafı yolların taş döşemesi (400m2)
7- Cebeci Mah. yeni çarşı taş döşeme kaldırım düzenlenmesi. (2000 m2)
8- Üçeylül mah. onat sokak taş döşemesi (1300m2)
9- Üçeylül mah. sebahattin göndür ilkokulu etrafı taş döşemesi (800m2
10- Bozyokuş mah. bal sokak taş döşemesi (800 m2)
11- Bozyokuş mah. Mehmet ekinci sokak taş döşemesi (800 m2)
D – YAPI İŞLERİ
1- Ferah mah. Ferah camisi arkası çocuk parkı alanı duvar yapımı 70 m2
2-saz mesire yeri düzenlemesi 200 m2
3- Üçeylül mah. Başaran sokak su kanalı yapımı (400 mt)
4-Kapalı yüzme havuzu inşaatı 3.740.000 TL.(Hizmete girdi.)
E- GERÇEKLEŞTİRLEN İHALELER
1- Fen İşleri Müdürlüğünde Çalıştırılmak Üzere Araç Kiralanması (200 gün) 1 adet damperli kamyon ile 2 adet
Römorklu Traktör kiralanması 56.000 TL.
2-2013 YILI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE İNŞAAT, SIHHİ TESİSAT, ARAÇ BAKIM VE ONARIM,
DEPO KONTROL, BEKLEME, İÇME SUYU SAYAÇ OKUMA, SAYAÇ AÇMA-KAPAMA, İŞ MAKİNASI
OPERATÖRÜ İLE BİLGİ İŞLEM VE İNTERNET EVİ BEKLEME HİZMETİ ALIMI İHALESİ (21 KİŞİ) 458.172,94
TL.
3-İnşaat Malzemesi Satın Alınması mal alım İHALESİ 53.750 TL.
4-Kilitli beton parke taşı ve bordür alım İHALESİ 84.600,00 TL.
5- Kilitli beton parke taşı ve bordür alım İHALESİ 94.800,00 TL.
6- Fitness Aletleri Satın Alınması 40.500,00 TL.
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1- 35 adet İmar Durumu, 41 adet Yapı Ruhsatı, 76 adet Yapı Kullanma Belgesi, 7 adet Asansör
Tescil Belgesi düzenlenmiştir.

2- 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine göre Yapı Denetim Şirketlerinin
kontrolündeki inşaatlara ait beton-çelik laboratuar raporları tetkik edilmiş, inşaatların tamamlanma
oranlarına göre hak ediş raporları onaylanarak Yapı Denetim Şirketlerine ödemelerin yapılması
sağlanmış, 2014 yılına sarkan inşaatlar için yıl sonu seviye tesbit tutanakları hazırlanmıştır.
3- 3 adet Mevzii İmar Planı, 1 adet ilave plan ve 7 adet İmar Plan değişikliği yapılmıştır.
4- Kaçak yapılaşmaya müsaade edilmemiş ve gerekli kontroller yapılarak 18 adet kaçak yapıya
Yapı Tatil Zaptı düzenlenmiştir.
5- 24 adet Tevhit-İfraz-yola terk ve ihdas işlemi gerçekleştirilmiştir.
6- Kadastro müdürlüğünce yapılan 25 adet cins değişikliği işlemi kontrol edilip bilgisayar ortamına
işlenmiştir.
7- 3194 sayılı İmar Kanununun 17.nci maddesine istinaden İmar uygulamalarından meydana gelen
belediye hisseleri diğer hissedarlara satışı yapılmıştır.
8- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında yol, yeşil alan, Belediye Hizmet Alanı ve benzeri
alanlarda kalan ve 10.ncu İmar Proğramının kamulaştırmalar bölümünde bulunan 8 adet özel
mülkiyete ait taşınmaz 2942 sayılı kamulaştırma kanununa göre kamulaştırılmıştır.
9- Resmi kurum ve vatandaşlardan gelen dilekçeler incelenerek çözüme ulaştırılmış ve 883 adet
yazışma yapılmıştır.
10- Bankaların gönderdiği Experlere, yapılar ile ilgili gerekli dosya, ruhsat ve krokiler çıkartılarak
exper ücretleri yatırtılmıştır.(58 adet exper işleminden : 1.468,00 TL)
11- Belediyemizce yapılan yol ve park çalışmalarında sınır güzergâhlarının belirlenmesi işlemi
yapılmıştır.
12- Halkımızın numarataj yönetmeliğine göre adres ve numaralama işlemleri takip edilerek işlemleri

tamamlanmıştır.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 2013 yılı içinde gerçekleştirilen ve yukarıda özet olarak belirtilen
faaliyetlerin aylara göre dökümü tablolar halinde ekte gösterilmiştir.
2013 YILINDA YAPILAN KAMULAŞTIRMALAR

BOZYOKUŞ MAHALLESİ

: 2 Adet

1.463 m2

CEBECİ MAHALLESİ

: 2 Adet

1.512 m2

ÇAKMAK MAHALLESİ

: 3 Adet

1.050 m2

MOLLAOĞLU MAHALLESİ

: 1 Adet

120 m2

2013 YILINDA VERİLEN İMAR DURUMU BELGELERİ
AY

ADET

OCAK

3

ŞUBAT

4

MART

2

NİSAN

1

MAYIS

3

HAZİRAN

0

TEMMUZ

3

AĞUSTOS

1

EYLÜL

0

EKİM

4

KASIM

6

ARALIK

8
TOPLAM

35

2013 YILINDA VERİLEN YAPI RUHSATLARI
AY

ADET

OCAK

4

ŞUBAT

3

MART

9

NİSAN

2

MAYIS

8

HAZİRAN

4

TEMMUZ

4

AĞUSTOS

0

EYLÜL

2

EKİM

0

KASIM

5

ARALIK

0
TOPLAM

41

NOT: 2013 Yılında 45.539,97 m2 lik alana Yapı Ruhsatı verilmiştir

2013 YILINDA VERİLEN YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ
AY

ADET

OCAK

11

ŞUBAT

20

MART

3

NİSAN

2

MAYIS

2

HAZİRAN

6

TEMMUZ

2

AĞUSTOS

1

EYLÜL

8

EKİM

6

KASIM

4

ARALIK

11
TOPLAM

76

NOT: 2013 Yılında 54.357,67 m2 lik alana Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmiştir.

2013 YILINDA VERİLEN ASANSÖR TESCİL BELGELERİ
AY

ADET

OCAK

0

ŞUBAT

0

MART

0

NİSAN

1

MAYIS

2

HAZİRAN

1

TEMMUZ

1

AĞUSTOS

0

EYLÜL

2

EKİM

0

KASIM

0

ARALIK

0
TOPLAM

7

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Çalışan araç sayısı :

Hizmet Alımı

Kamyonet

1 Adet

Park-Bahçe 12 İşçi

Sulama aracı (şirket)

1 Adet

Temizlik İşl. 20 İşçi

Çöp toplama aracı (şirket)

3 Adet

Çim biçme makinası

3 Adet

Yabani ot tem.mak.

2 Adet

a) ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ

:

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 yönetmelikleri takip edip tarafımıza görev olarak verilenler birimimizce hayata
geçirilmektedir.

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 ve geri dönüşüm
konularında bilgilendirmeler yapılmıştır.
b)

PARK VE BAHÇELER BİRİMİ

Yeşil alan çalışmaları

:

:

Saz,suçıktığı,kır düğün salonu,şehiriçi kavşaklar ve hıdırlık mevkii
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,dinlenme ve
çocuk parkları vb.

Fidan ve bitki dikimi yapılan alanlar

:

Çocuk parkları,saz mesire yeri, Saz kır düğün salonu çevre düzenlemesi , Suçıktığı çevre düzenlemesi
çalışmaları ve hıdırlık çevre 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,leylandi selvi ,ıhlamur,taflan 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) 2013 yılında ; Hıdırlık,Yeni cami,Şehit Bilal Çakırcalı parkı ve Suçıktığı parklarında oyun gruplarında yenileme
çalışmaları yapılmıştır.
b)Hıdırlıkta
b)
Belediyemizce yapılan Sağlıklı Yaşam ve Kültür parkının ışıklandırma işleri yapılmıştır.
c) Saz-Suçıktığı arası derenin her iki yanı çimlendirilerek,aydınlatma direkleri dikilmiştir.
d) Suçıktığı mesire yerinde Belediyemizce kamulaştırılarak alınan ve kavakları kesilen alanda gerekli
düzenlemeler yapıldıktan sonra,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankasınca Park yapılması
için;Belediyemizce gerekli girişimler yapılmış ve parkın yapılması için olumlu sonuç alınmıştır.
e) Suçıktığı mesire alanına halkımızın faydalanması amacıyla çatılı piknik masaları yaptırılarak hizmete
konulmuştur.
f)Ümraniye
f)
Belediyesinden Belediyemize 2 adet kuleli oyun grubu,2 takım 10 set açık alan spor aletleri,40
adet oturma bankı gelmiştir.Oyun grupları İstasyon ve ferah mahallesindeki gerekli yerlere kurulmuş ve
hizmete açılmıştır.
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

yakılarak
8SPORPARK
bertaraf
göre işlem
edilmekteydi.
yapılmıştır.
SAZ
Belediyenin
yıllıkvesürede
sorumlulukları
ilçemize ile
gelen
uyumlu
12 dilenci
mali kaynaklarının
yakalanarak,olmaması.
ilçe dışın çıkmaları sağlanmıştır. 48 seyyar
3- Biryetki
9Çevre
RAMAZAN
ve
Orman
KILIÇ
Bakanlığının
DİNLENME
2010/17
PARKI
noluazlığı,
genelgesi doğrultusunda
SAZ GİRİŞİ-T.TURAL
; 03.03.2011CAD.
tarihinde Belediyemiz,Bursa
Genel
bütçeden
belediyeye
ayrılan
payın
satıcı
satıştan
men
edilmiştir.
Araç
ve
makinelerinin
eski
yetersiz
olmasıTarım
Büyükşehir
Belediyesi ve
Zabıtası
EraveÇevre
ve İlçe
Teknolojileri
Gıda,
A.Ş.
ve ile
Hayvancılık
birlikte üçlü
Müdürlüğü
protokolekiplerince
imzalanmıştır.
ortaklaşa
Bu protokole
yapılan
4-iş Belediyemiz
10MUHSİN
YAZICIOĞLU
DİNLENME
VE
ÇOCUK
PA.
TOPATILAN
Eski
mahallelerin
eski yapı
ve imar
sorunlarının
çözülememiş
olması,
denetimlerde,
çeşitli
zamanlarda
İlçemizde
faaliyet
lokanta, kahvehane,
imalathane,
göre
ilçemizde
sağlık
kuruluşlarının
ürettiği
tıbbi
atıklar
, gösteren
Bursa Büyükşehir
Belediyesinin
Tıbbi okul
Atık
Belediye
binasının
fonksiyon
artışlarına
cevap
vermemesi
kantini
vb.
işyerleri
denetimleri
yapılmış
noksanlıkları
görülenler
yazılı
ve
sözlü
olarak
uyarılmıştır.
Sterilizasyon Tesisine gönderilerek bertaraf edilmektedir.
11HÜLYA
ÇOCUK
PARKI
İSTASYON
MAH. tespit edilen noksanlıklar anında
Arşivimizdeki
mekânsal
sıkıntının
giderilememesi
yapılan
temizlik
hizmetleri gün be gün
takip edilerek
5- İlçemizde
İlçemizde Atığı
trafik
ve
otopark
yaşanması
giderilmiş,
vatandaştan
gelen
şikâyetler
yetkilibaşlanılmak
mercilere ulaştırılmış,
sonuçlar
takip
Ambalaj
Toplama
:sorununun
Belediyemizce
2012 yılında
üzere Ambalaj
Atıklarıyakından
Geri Kazanım
12- SAZ DİNLENME PARKI
SAZ LOKANTASI ARKASI
edilmiştir.
projesi hazırlanmıştır.Proje kapsamında Belediyemizce 30 adet geri dönüşüm konteyneri yaptırılarak ilçemizin
GÜÇLÜ
YÖNLER
Orman İşletme
Müdürlüğünce
tomruk
ihaleleri,
icra dairesinde
yapılan satışlar ve diğer
6- yerlerine
muhtelif
konulmuştur.700
adetyapılan
iç mekan
geriSAZ
dönüşüm
13SAZ ÇOCUK
PARKI
TRAFO kutusu
YANI yaptırılarak kamu kurum ve
tellâliye hizmetleri aksatılmadan yürütülmüştür.
kuruluşlarına,okullara,marketlere,işyerlerine
dağıtılmıştır.Projenin
tanıtımıuyum
için 5000
adetyeteneği,
el broşürü bastırılıp
Personelin
eğitim ve bilgi
seviyesi,
üretkenliği,
liyakatı, değişen
yasalara
sağlama
Belediyemiz
Zabıta
ve fen
işleri ekiplerince
devamlı
ruhsatsız
ve izinsiz
inşaatlar takip edilerek
714…………
DİNLENME
VE
ÇOCUK
PARKI
KAPALI
SPOR
SALONU
YA.
dağıtılarak
bilgilendirme
çalışması
yapılmıştır.Bu
projenin
uygulanması
için
lisanslı
bir
geri
dönüşüm
firması ile
Bilişim Teknolojisinin
gelişmesi
personelimizin
bilgi
teknolojisini
kullanma
seviyesi ve teknolojik
tespit edilenhızla
kaçak
yapılar ve
durdurulmuş,
uygun
olanların
izin alması
sağlanmıştır.
imzalanan
sözleşme
gereği,
ilçemizde;
kağıt-karton,cam,metal
ve
plastikler
ayrı
olarak
toplanarak
geri
donanımının
yeterlipazarı
seviyede
İlçemiz
sıkı olması,
birDİNLENME
kontrol ve denetim
halkımızın
daha
rahat KA.
alış veriş yapabileceği bir
8- MUSTAFA
15- ŞEHİT
DİNÇER
PARKI neticesi,
ESKİ
KAMYON
GARAJI
dönüşümehizmetlerinde
Belediye
kazandırılmaktadır.2013
kullanılan
bilgi
yılında
teknolojisindeki
yaklaşık
140
hızlı
tongelişmeler
ambalaj atığı
toplanmıştır.
ortama
getirilmiş,
yıkanmadan
yenen
gıda
maddelerinin
açıkta
satışı engellenmiştir. Etiketsiz ve
Belediyemiz
personeli
tarafından
proje
hazırlanması
ve
uygulanması
bozuk
gıda maddelerinin
satışı, her türlü adaba aykırı
hal ve hareketler yasaklanmıştır.
16- ESNTEPE
ÇOCUK
PARKI
ESENTEPE
Atık pillerin toplanması : İlçemizde atık pillerin toplanması,taşınması ve bertarafı projesi için Belediyemiz
9- Belediyemizin dağıtmış olduğu aceze yardımları için müracaat eden kişilerin durumları
ile KENT
Taşınabilir
Pil Üreticileri
Ve İthalatçıları
Derneği
İktisadi
İşletmesi
(TAP) ÜSTÜ
arasında
14.04.2011 tarihinde
17MEYDANI
ekiplerimizce
DİNLENME
incelenerek
PARKI
uygun olup
olmadıkları
KAPALI
Belediye
OTOPARK
Başkanlığına
bildirilmiştir.
uygulama
protokolü
imzalanmıştır.
10- Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısının Zabıta teşkilatımıza vermiş olduğu kanunlar
18- ………………
DİNLENME
ÇOCUK
PARKI
YENİ
TOKİ YOLU
çerçevesindeki
herVE
türlü
görev zamanında
yerine
getirilmiş,
zabıta nezaretinde dağıtılması gerekli
Yapılan buher
protokole
görezamanı
ilçemizdeki
atık gerekli
pillerin yerlere
Belediyemizce
toplanması için günümüz itibariyle 70 adet
türlü evrak
içerisinde
ulaştırılmıştır.
Ramazanbulunmakta
BAHÇ
BAHÇAVAN
Ilyas45DEMI
DEM
IÇİFTÇİ
REL
Mustafa
SÖ
SÖ B Ü O
G LU
top……………………………..ÇOCUK
lama
noktalarda
adet
büyük
plastik
pil top
lama
adet
küçük
19PARKI
MAH.
Belediyemizin tertipolup,bu
ettiği her
türlü faaliyette
zabıta
ekipleri
görev
almış,
dinikutusu,25
ve milli bayramlarda
11-noktası
Belediye
Meclis
Baskani
Meclis
Katibi
Meclis
Katibi
karton pil top
lamatedbirleri
kutusu bulunmaktadır.2012-2013
öğretim
yılı döneminde
Belediyemiz ve TAP kuruluşunca
gerekli
alarak, meydana gelebilecek
aksaklıklar
anında giderilmiştir.
20SAĞLIKLI
YAŞAM
VEpilKÜLTÜR
PARKI ilçemiz
HIDIRLIK
hazırlanan
ödüllü
kampanyasına
ve köylerindeki
büyük eden
destek59vermişlerdir.Bu
yılı atık
içerisinde
Belediyemize
işyeri açılış
ruhsatı
almakokullar
için müracaat
işyerine Sıhhi
12- 2013
kampanyaMüessese
döneminderuhsatı
okullarımızda
ve 59 işyerine
toplananGayrı
atık Sıhhi
pil miktarı
Müessese
269.Kg.dır.İlçemizde
ruhsatı olmak üzere
5 haziran
toplam
çevre
118 günü
adet
21- ÇARDAKLI ÇOCUK PARKI
ALT ÇALCA-ÇARDAKLI
açma okullara
ve çalışma
ruhsatı düzenlenerek
etkinliğindeişyerine
en fazlaişyeri
pil toplayan
Belediyemizce
çeşitli ödüllerruhsatsız
verilmiştir.işyerlerinin ruhsatlandırılması
sağlanmıştır.
22-……………………………………………………………
1. TOKİ
Belirtilen süre
içerisinde birimimize
havale
edilen evraklar arasında
cevaplanması
Diğer 13çalışmalar
: Belediyemizce
çöplerin vahşi
depolamadan,düzenli
depolama
sistemine gereken 363
resmi
ve
özel
yazılara
süresi
içerisinde
gerekli
cevaplar
verilmiştir.
23-SEDİRKENT ÇOCUK PARKI
SEDİRKENT
geçilmesi,ambalaj
ayrı toplanarak
geri kazanımı,bitkisel
atık
yağların
ayrı toplanması
ve geri
yeni terminali
devamlı kontrol
altında tutulmuş,
otobüs
seferlerinin
sorunsuz
ve devamlı
14- İlçemiz, atıklarının
kazanımı
tehlikeli
olarak
çalışmaları
atıkların
ayrı
ve
toplanması
halkımızın
daha
ve
geri
rahat
kazanımı
seyahat
konularında
etmeleri
sağlanmıştır.
çalışmalar
devam
etmektedir.
24-ESENTEPE DİNLENME –SPOR VE ÇOCUK PARKI
ESENTEPE
15- İlçemizde faaliyet gösteren 29 adet T Plakalı ticari taksilerin, yönetmelik çerçevesinde gerekli
2010 yılında
Balıkesir
İli Sürdürülebilir
Çevre Yönetimi
Birliğine üyelik için başvuru
kontrolleri
yapılmıştır.
25-YANDERE
DİNLENME
SPOR VE ÇOCUK
PARKI Belediyeler
YANDERE
yapılmıştır.Bundan
sonrakişehir
çalışmalar
içinde yapılan
Büyükşehir
cep Kanununa
parklarda, 15
göre
kişiye
yapılacaktır.
istihdam sağlanmıştır.
16- Belediyemizce
c)
TEMİZLİK
Belediye
İŞLERİ
sınırları
BİRİMİ
içerisinde
trafiğin
:
ve
yayaların
daha
rahat
hareket
etmelerini sağlamak için gerekli
17DESTEK
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
olan yerlere yaya geçitleri çizilerek trafik levhalarıyla bu işlem uygun hale getirilmiştir.
Çöp toplama
:Belediyemiz sınırları dahilinde bütün cadde,sokak,meydan,kaldırımlar,yeşil alanlar,Paz
Güney
Marmara
Ajansına devamlı
134.654 TL.
bütçeli
%90’ı hibe ,6 ay uygulama
süresi
olan AKTİF
yerleri,mesire alanlarınınKalkınma
genel temizliği
olarak
yapılmaktadır.Konutlar,
işyerleri,
kamu-kurum
HAYAT
projesi
hazırlanarak
sunulmuş
ve
değerlendirmeler
sonucunda
yardım
almaya
hak
kazanmıştır.
21
VETERİNER
HEKİMkatı atıkların (çöplerin) toplanması taşınması
kuruluşları,okullar ve hastanelerden kaynaklanan
evsel nitelikli
Mayıs 2013 tarihinde uygulanmaya başlayan proje kapsamında halka yönelik beslenme eğitimleri
çöp toplama merkezine dökülerek; çöp sahasının kepçe ile tesviyesi yapılmaktadır.Belediyemizce çö
yapılmış,malzeme
ve ekipmanlar
alınmış
ve hıdırlıkdolaşan
bölgesi spor
alanı olarak
Proje köpeklerin
21 Kasım
İlçemizde
sahipsiz
başıboş
köpeklerle
ilgilidüzenlenmiştir.
olarak “sahipli
toplama,süpürme
ve nakil
işiveözelleştirilmiştir.Her
yıl hizmet ihalesi
yapılmaktadır.İlçemizde
toplanan Bununla
atık mikta
2013
tarihinde
sona
ermiş
gerekli
raporlama
çalışmaları
yapılarak
başarı
ile
sonuçlandırılmıştır.
salıverilmemeleri ve aşılanmaları için belediyemiz hoparlöründen anonslar yapılarak halkımız uyarılmıştır.
16ton/gün(yaz),24
ton
/gün
(kış
/soba
külü)
olarak
gerçekleşmektedir.
birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Belediyemizin de ortak olduğu aynı tarihler
Ayrıca belediye temizlik görevlilerince sokaklarda başıboş gezen sahipsiz köpekler şehir merkezinden
arasında uygulanan Ellerde Hayat Bulan Ağaçlar isimli yatık ve çalkalar ile ilgili projenin uygulamasında da
toplanarak
şehir
bırakılmışlardır.
Özel
çöpvedışına
toplama
ve nakli işini
3 adet 7+1
M3 sıkıştırmalı
çöp aracı
ve 1 adet
traktör ile yapmaktadır.
görevsektör
alınmış
Dursunbey’de
uygulanan
bu proje
kapsamında
bir atölye
oluşturulmuş
ve yine proje
kapsamında alınan makineler Belediyemiz demirbaşına katılmıştır.
İlçe merkezinde,
Mart
ve Nisan
başlanarak
yaz
ve sonbahar
dönemine
ToplananMüdürlük
atıklar Hıdırlık
mevkiindeki
hazineye
aitaylarından
yaklaşık
90.000
M2noktasında;
lik
döküm
sahasınaaylarında
dökülmektedir.
bünyesinde
hizmetlerine
devam
eden İşkur
hizmet
göre
sinek, karasinek
larva
ve uçkun
mücadelesi yapılmıştır.
* İş arayanların
kaydını
almak
ve güncellemek,
Gece araçla yapılan çöp toplama ve nakil işi dönüşümlü hale getirilmiş ve çalışma verimi arttırılmıştır.
* İş arayanın profiline uygun açık işleri sorgulamak,
İTFAİYE AMİRLİĞİ
* İş başvurusunu almak ve başvurularını takip etmek,
2013 yılında 30 adet 400 Lt.lik, 30 adet 800 Lt.lik çöp konteyneri ,150 adet kül bidonu ,20 adet dış mekan çöp
* İşsizlik Sigortası başvurusu talep dilekçesini sisteme kayıt etmek ve talep dilekçesi ile ödeme planını
kovası
hizmet
alanlarına
konulmuştur.
1-)
Heralınarak
yıl olduğu
gibi itfaiye
teşkilatımız
su basma,su verme,yol sulama,afiş asma,merdivenli araçla değişik
sorgulamak,
işlerde
çalışma
işlerini yerine getirmiştir.
* İşgücü
uyum programlarına
başvuru yapmak ve takip etmek,
Hizmet alanlarının uygun görülen yerlerine konteyner cepleri yapılmıştır.
* Özel sektör
işvereninin
sonuçlandırmak,
2-)2013
yılı içerisinde
109işgücü
tane iştalebini
yerine almak
yangınveyeterlilik
belgesi verilmiştir.
İşlemleriyılı
yapılmaktadır.
3-)2013
içerisinde
köyler
ve
şehir
içi
olmak
üzere
toplamda
28 evdolayısıyla;
yangını,11 Belediyemizce
atölye-imalathane türü, 6
Çevre Etkinliği
: 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası olması
Bu
kapsamda;
2013
yılı
içerisinde,
387
adet
iş
başvuru
kaydı,
83
iş
başvurusu
, 38 kurs
başvurusu
odun-kömürlük türü, 14 orman yangını,10 saman-balya türü,15 elektrik yangını ,16 ot yangını,17
baca,6
trafik
ve 110 işsizlik maaşı başvurusu olmak üzere toplam 618 işlem yapılmıştır.
5 Haziran
kazası
olmak
günü
üzere
çevre
toplamda
bilincini123
arttırmak
İtfaiyevi
ve geliştirmek
Olaya müdahale
amacıyla
etmiştir.
Dursunbey Teknik ve E.M.L.
İşkur hizmet noktasında görev verilen personel ayrıca İlçe merkezindeki kurumlara gidecek olan
önünde,kampanyaya
4-)2013
yılında Hizmetkatılan
Alım yöntemiyle
okul öğrencilerininde
4 adet şoför
katılımıyla
çalıştırılmıştır.
tören düzenlenerek, öğrencilere çevre ile ilgili bilgil
evrakların götürülmesi ve diğer dış işleri de yapmaktadır.
verilmiştir.Törenden
5-)İtfaiye
Personelini
sonra
her
an
Hıdırlık
zinde
ve
mevkiinde
formda
tutmak
öğrencilerle
için
belirli
birlikte
aralıklarla
çevre olarak
temizliği
Hizmet
yapımıştır.
İçi eğitimlere
Etkinlik
ve sabah
sonrası
Belediyemiz bünyesinde yapılan ihalelerde komisyon başkanı
görev
yapılmıştır.
öğrencilere
sporuna
devam
ve
katılımcılara
edilmiştir.
ikramda
bulunularak
etkinlik
sona
ermiştir.Atık
pil
kampanyasında
en
fazla
Müdürlüğe havale edilen 20 adet yazı ile ilgili gerekli işlemler zamanında yerine getirilmiştir. atık pil
toplayanİlkyedi
6-)Bazı
Öğretim
okulaOkullarının
TAP kuruluşu
İtfaiyemizi
ve Belediyemizce
ziyaret etmesi
çeşitli
sağlanarak
ödüller verilmiştir.
İtfaiye teşkilatı hakkında bilgilendirme
yapılmıştır.
Konteyner
yıkama
dezenfekte
çalışmaları
: ve
İlçemiz
cadde
ve tatbikat
sokaklarında
bulunan olup
çöp bu
konteynerleri
ZABITA
7-)İlçemizdeki
MEB.’evebağlı
tüm okullarda
DepremAMİRLİĞİ
Yangına
Karşı
planı yapılmış
plan
zaman
zaman
yıkanarak
dezenfekte
edilmekte
ve
bakımları
yapılmaktadır.
dahilinde belirli aralıklarla tatbikatlarımız devam etmektedir.
1- Belediye Zabıta Amirliği, bir Zabıta Amiri, bir Zabıta Komiseri ve altı zabıta memuru olmak üzere
8-) Bazı Kamu Binaları Acil Durumlar yönünden denetlenmiş olup eksiklikleri kendilerine yazılı olarak
Tıbbi atık toplam
toplama
sekiz
: İlçemiz
çalışandan
devletoluşmakta
hastanesinin
olup,
vekanunlar
müracaat
çerçevesinde
eden diğer sağlık
faaliyetini
kuruluşlarının
sürdürmektedir.
bildirilmiştir.
Belediyemiz tembih ve yasaklarına aykırı hareket eden 145 adet işyerine tembih ve yasaklara

2-

Tıbbi atıkları
yapılan
sözleşmeye
göre,tıbbi atık
konteynerinden
alınarak;çöp
sahasında
derin
çukurlarda
uygun
hareket
etmeleri hususunda
ihtarname
verilmiş olup,
bu ihtarlara
uymayan
44 adet
işyeri
ZAYIF
YÖNLER
hakkında İdari Yaptırım Karar Tutanağı, tutanak tanzim edilerek 5326 sayılı kabahatler kanununa

