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M. Ruhi YILMAZ
Ramazan KIYMAZ
Erdem ÖZER
Cemal ERGENÇ
Atif Kürsat TAVSANLI
Yüksel YILMAZ
Naim KESKIN
Mustafa KAPMAZ
Idris OCAKTAN
Rasit KAYA
Atilla KÜÇÜKLER
Abdullah BARBAROS

ILGILI BIRIM Destek Hiz.Müd.               KONU :2012 Yili Faaliyet
Raporu    

KARAR ÖZÜ 2012 Yili Faaliyet Faporu   

Gündem  Geregi  yapilan  müzakere  sonucunda;  Destek  Hizmetleri
Müdürlügünün 06.03.2013  tarihli  yazisinda;  5393  sayili  belediye  kanununun  56  nci  maddesine
göre,  2012  mali  yili  içerisinde  yapilan  çalismalarla  ilgili  faaliyet  raporunun  sunuldugu  sekliyle
yapilan oylama neticesi oyçoklugu ile kabul edilmistir.

 Belediye Birimlerinin faaliyetleri asagiya çikarilmistir.

20122012 YILI YILI
 DURSUNBEYDURSUNBEY BELEDIYESI BELEDIYESI   FAALIYET FAALIYET RAPORU RAPORU  

MİSYONUMUZ:MİSYONUMUZ:   İlçemizi,mevcut  işgücü  ve doğal  kaynaklarını  en  verimli  şekilde  kullanarak  ve Milli  Ahlaka,
Örf, Adet ,Geleneklerimize ve Ananelerimize sahip çıkarak, Ekonomi, turizm, sosyal ,kültürel bazda en ideal
noktalara taşımak.

VİZYONUMUZVİZYONUMUZ: 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.

MECLİS ÜYELERİMECLİS ÜYELERİ

1-Ramazan KIYMAZ (AKP) 2-Erdem ÖZER (AKP)        3-Cemal ERGENÇ(AKP)

4-A.Kürşat TAVŞANLI(AKP) 5-Yüksel YILMAZ (AKP)        6-Naim KESKİN (AKP)

7-Mustafa KAPMAZ (AKP) 8-İdris OCAKTAN(AKP)        9-Raşit KAYA (BBP)

10-Atilla KÜÇÜKLER (CHP) 11-Abdullah BARBAROS(SP)

ENCÜMEN ÜYELERİENCÜMEN ÜYELERİ

1-Erdem ÖZER    2- İdris OCAKTAN

BELEDİYEBELEDİYE ARAÇ ARAÇ LİSTESİ LİSTESİ

Kamyon : 1 Adet Cenaze Yıkama aracı : 1 Adet



Traktör : 2 Adet Cenaze Taşıma aracı : 1 Adet
Kepçe : 1 Adet Pikap : 3 Adet
Vinç : 1 Adet Binek araç : 4 Adet
Kanal açma,Sulama : 1 Adet
İtfaiye : 3 Adet

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜYAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PersonelPersonel İşleri: İşleri:
Belediyemizde 2012 yılı sonu itibari ile 29 adet kadrolu işçi, 3 adet sözleşmeli personel, 1 adet kısmi

zamanlı personel ve 31 adet de Memur personel çalışmaktadır. 2012 yılı içinde 1 adet memur emekli edilmiş,
1 adet memur da başka bir kuruma tayin edilerek gönderilmiştir. Buna karşılık 1 adet memur da Belediyemize
naklen atanarak gelmiştir. İşçi personelden ise 2 adet personelimiz emekli edilmiştir. 

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 2 memur 2 sözleşmeli personel
Fen İşleri Müdürlüğü 2 memur 22 işçi 1 sözleşmeli personel

2012 yılı itibari ile 5393 Sayılı kanunun 49.Maddesinde bahsi geçen personel oranımız %24,15 olarak
gerçekleşmiştir.

EncümenEncümen ve ve Meclis Meclis Kararları: Kararları:
2012 yılı içinde rutin olarak yapılan Meclis  Toplantıları  dışında  bir  adet  olağanüstü  toplantı  yapılmış

olup, tatil  hakkı kullanılmamıştır. 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  101  adet
Meclis Kararı alınmıştır. Yine Başkanlık Makamınca yapılan  havaleler  gereğince  toplam  208  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. 

EvrakEvrak Kayıt Kayıt ve ve İlan İlan Servisi: Servisi:  
Faaliyet raporuna esas dönem içinde Kurum gelen yazı defterine 1659 adet dilekçe ve 990 adet resmi

evrak olmak üzere toplam 2649 adet evrak kaydedilmiş olup, ilgili servislere havale edilerek gereği yapılmıştır.
Yazı İşleri biriminden toplam 569 adet evrakın çıkışı yapılmıştır. 

EvlendirmeEvlendirme İşleri: İşleri:
Belediyemizde evlendirme işleri bir adet  memur  tarafından  yürütülmektedir.  Dönem içinde  124  adet

çiftin  nikâhı  yapılmıştır.  İlçe  dışında  yapılacak  evlenmeler  için  düzenlenen  Evlenme  İzin  Belgesi  sayısı  da
19’dur. Belediyemizce yapılan evlendirmeler ile ilgili 2012 yılı içinde İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından rutin teftiş
yapılmış  herhangi  bir  olumsuzluğa  rastlanmamıştır.  Şu  an  için  yapılan  nikâhlarla  ilgili  davalık  bir  olay  da
bulunmamaktadır. 

ArşivArşiv İşleri: İşleri:  
2012 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 BİRİMİÖZEL KALEM BİRİMİ

SosyalSosyal Yardımlar: 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  110  aileye  fiş  karşılığı  yardım  yapılmaktadır.  Marketten
alışveriş  yapamayacak  kadar  müşkül  durumdaki  ortalama  9  adet  vatandaşımıza  günlük  sulu  sıcak  yemek
yardımı yapılmaktadır. 2012 yılı içinde ortalama 26 kişiye Asker Ailesi yardımı olarak aylık 100,00-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. 

SosyalSosyal Faaliyetler Faaliyetler : :
Her yıl olduğu gibi Belediyemiz ile Dursunbeyspor Kulübü ortaklığında “13.Ulusal  Egemenlik  Kupası

Halısaha  Futbol  Turnuvası”  Nisan-Mayıs  ayları  arasında  düzenlenmiştir.   Turnuva  için  Belediyemize  ait



Halısaha ücretsiz olarak tertip komitesine tahsis edilmiştir. 
Spor  etkinlikleri  kapsamında  12-13  Mayıs  2012  tarihlerinde  İllerarası  Taekwondo  Şampiyonasının

3.ayağı İlçemizde gerçekleştirilmiştir. Organizasyona Türkiye’nin çeşitli  illerinden 250 civarında sporcu iştirak
etmiştir. 

“Suçıktı Günü ve Şiir  Akşamlarının”  19.su  14-15  Temmuz  2012  tarihlerinde  düzenlenmiştir.  Etkinlik
kapsamında  ülke  genelinden  20’nin  üzerinde  şair  iştirak  etmiştir.  Program  dâhilinde  halkımıza  yönelik
pilav-ayran dağıtımı, Tasavvuf Musikisi konseri, Şiir  dinletisi  gibi  etkinlikler  gerçekleştirilmiştir.  Ayrıca  ödüllü
şiir yazma ve şiir okuma yarışmaları yapılmıştır. 

Geleneksel  Dursunbey  Panayırımız  23-27  Ağustos  2012  tarihleri  arasında  düzenlenmiştir.  Oldukça
yoğun katılımın olduğu panayırda  herhangi  bir  olumsuzluk  meydana  gelmemiştir.  Panayırın  son  günü  Yağlı
Pehlivan  Güreşlerinin  73.sü  düzenlenmiş  olup,  bu  yıl  Mehmet  Yeşilyeşil,  Recep  Kara,  Murat  Hikmet  gibi
Türkiye çapında pehlivanlar iştirak etmişlerdir. 

İlçenin  düşman  işgalinden  kurtuluşu  münasebetiyle  yapılacak  etkinlikler  ve halk  konseri,  aynı  gün
yaşanan terör saldırıları nedeniyle iptal edilmiştir. 

Ramazan  ayı  etkinlikleri  çerçevesinde  İlçemiz  Kent  meydanı  parkı  içine  kurulan  sahnede  Tasavvuf
Musikisi konseri ve dünyaca ünlü hafızların katıldığı Kur’an Tilaveti Etkinliği tertip edilmiştir. 

Uluslararası  Serbest  Güreş  Turnuvasının  2.si  13-14  Eylül  2012  tarihlerinde  İlçemizde  organize
edilmiştir. Turnuvaya Türkiye’nin yanısıra Bulgaristan, Bosna-Hersek, Makedonya, Özbekistan, Gürcistan  ve
Moldova’dan  170  civarında  sporcu  iştirak  etmiştir.  Yerel  ve  ulusal  basının  oldukça  ilgi  gösterdiği  turnuva
başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. 

Kurtuluş Gününde yapılamayan Halk Konseri 03 Kasım 2012 tarihinde İlçemiz Kapalı Spor Salonunda
ünlü ses sanatçısı Ayhan Aşan’ın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Yukarıda  bahsi  geçen  etkinliklerin  yanı  sıra  5  Ocak  2012  tarihinde  Asım  Yekeler,  23  Mart  2012
tarihinde  Mustafa  Karataş,  01  Mayıs  2012  tarihinde  Ömer  Döngeloğlu  konferansları  gerçekleştirilmiştir.
Kültürel etkinlikler kapsamında 18 Ocak 2012 tarihinde İsmail Yeşilbağ tiyatrosunun, 08 Ekim 2012 tarihinde
Enver Demirkan tiyatrosunun ve 10 Aralık 2012 tarihinde Tiyana tiyatrosunun gösterileri sergilenmiştir. Ayrıca
07 Aralık 2012 tarihinde Hasan Basri  Çantay  konulu  seminer  tertip  edilmiştir.  Yılın  son  günü  olan  31Aralık
2012  tarihinde  bazı  sivil  toplum  kuruluşlarının  katkısıyla  Mekke’nin  Fethi  kapsamında  etkinlikler
düzenlenmiştir. 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ İŞ VE İŞLEMLER: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. 

PERSONELPERSONEL YAPISI: YAPISI:  

Müdürlüğümüze bağlı olarak 1 Müdür Vekili, 1 Ayniyat Saymanı, 1 Tahakkuk Şefi, 1 Su İşleri Şefi, 2
Tahsildar, 1 Emlak Memuru, 1 Su İşleri işçisi  1 Su Endeks okuma ve Kaçak Takip Şirket elemanı ve 1 Bilgi
İşlem Şirket elemanı olmak üzere toplam 9 adet  personel ile çalışmalarını sürdürmektedir.

EKONOMİKEKONOMİK KODLAMAYA KODLAMAYA GÖRE GÖRE 2012 2012 YILI YILI GİDER GİDER BÜTÇESİNİN BÜTÇESİNİN DÖKÜMÜ DÖKÜMÜ

          BütçeBütçe İle İle verilen verilen   GerçekleşenGerçekleşen

Personel Giderleri : 2.156.600,00-TL 2.376.108,94-TL

Sosyal Güv.K.Devlet Primi Gid. :    524.200,00-TL    359.081,13-TL

Mal ve Hizmet Alım Giderleri : 5.828.700,00-TL 4.106.817,52-TL

Faiz Giderleri :    150.000,00-TL    194.125,07-TL

Cari Transferler :    935.000,00-TL    459.017,25-TL

Sermaye Giderleri : 9.265.500,00-TL 1.497.558,52-TL

Yedek Ödenek : 1.140.000,00-TL      Aktarma         . 

TOPLAMTOPLAM :          20.000.000,00-TL 8.992.708,43-TL

2012 Mali Yılı Harcama Toplamı 8.992.708,43-TL  olarak gerçekleşmiştir.

EKONOMİKEKONOMİK KODLAMAYA KODLAMAYA GÖRE GÖRE 2012YILI 2012YILI GELİR GELİR BÜTÇESİNİN BÜTÇESİNİN DÖKÜMÜ DÖKÜMÜ

         BütçeBütçe İle İle verilen verilen       GerçekleşenGerçekleşen



Vergi Gelirleri : 1.733.000,00-TL 1.175.160,14-TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : 2.294.000,00-TL 2.034.534,70-TL

Alınan Bağışlar ve Özel Yard. :    409.000,00-TL      15.000,00-TL

Diğer Gelirler : 8.416.000,00-TL 6.128.257,05-TL

Sermaye Gelirleri :    148.000,00-TL        4.464,66-TL

BorçlanmaBorçlanma : 7.000.000,00-TL        ---------      .

BORÇLANMABORÇLANMA DÂHİL DÂHİL TOPLAM TOPLAM :          20.000.000,00-TL              9.357.416,55-TL

2012 Mali Yılı Bütçe Gelir Toplamı 9.357.416,55-TL olarak gerçekleşmiştir2012 Mali Yılı Bütçe Gelir Toplamı 9.357.416,55-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.

MALİMALİ HİZMETLER HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİSLERİ SERVİSLERİ FAALİYETLERİ: FAALİYETLERİ:

MUHASEBEMUHASEBE SERVİSİ: SERVİSİ:  Gelir ve Gider  evrakları  muhasebe  sistemine  günlük  işlenerek  her  an  gerçek  Bütçe
rakamları  ve muhasebe  verilerine  ulaşım  imkânı  sağlanmaktadır.  Muhasebe  servisinde  2012  Yılı  içerisinde
3.748  adet  Yevmiye  kaydı  yapılmıştır.  Aylık  dönemler  halinde  Maliye  Bakanlığına  gönderilmesi  gereken
mizanlar  herhangi  aksaklığa  meydan  verilmeden  zamanında  Maliye  Bakanlığına  gönderilmiştir.  Türkiye
İstatistik Kurumuna ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından istenilen istatistikî veriler zamanında  ve eksiksiz
olarak  hazırlanıp  gönderilmiştir.  Ayrıca;  2012  yılı  içerisinde  264  resmi  yazışma  yapılmıştır.  Belediyeden
alacağı  olan  şahıs  ve  şirketlere  ödemeleri  banka  hesaplarına  yapıldığında  SMS  ile  bilgi  verilmeye  devam
edilmektedir. 

AYNİYATAYNİYAT  SERVİSİ: SERVİSİ:   Belediyeye  alınan  mallar  için  2012  Yılı  içerisinde  452  adet  Taşınır  İşlem  Giriş  Fişi
düzenlenmiştir.  Bunlardan  436  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 2012 yılında da Ayniyat Servisi tarafından yapılmıştır.

TAHAKKUKTAHAKKUK - - TAHSİLÂT TAHSİLÂT SERVİSİ: 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. 

CEP-PARKCEP-PARK UYGULAMASI UYGULAMASI 2012 2012 VERİLERİ: VERİLERİ:

GİDER                                                 : GELİR                                                :

Termal Rulo Kâğıt Alımı : 981,28-TL Park Ücreti Tahsilâtı        : 111.886,00-TL

Data Hattı Ücreti :     2.839,10-TL Kdv       Tahsilâtı              :   20.139,48-TL

Hizmet Alımı (KDV) :  282.366,41-TL               Ceza Tahsilâtı              :   27.122,67-TL

Toplam :  286.216,79-TL               Toplam  : 159.148,15-TL

 

SUSU İŞLERİ İŞLERİ SERVİSİ: SERVİSİ:  Su İşleri Servisi rutin abonelik  işlerine  devam etmektedir.  2012  yılında  305  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 23’ünde bitmektedir.  Mevcut  okuma  işlemine  ilaveten  ayın  23  ile  30  u  arasında  Su
borçlarını ödemeyenlerin adreslerine gidilerek borçlar takip edilmektedir.



EMLAKEMLAK ve ve Ç.T.V. Ç.T.V. SERVİSİ: 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 edilmektedir.

BİLGİBİLGİ  –– İŞLEM İŞLEM SERVİSİ: 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  2012  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.

GENELGENEL DEĞERLENDİRME: 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. 2012 Yılı bilânçosuna göre Belediyemiz 1.832.037,92 TL olumlu
faaliyette bulunmuş, tabiri caizse kâr elde etmiştir.

5393 Sayılı  Belediye  Kanununun  49.  maddesine  istinaden  2012  yılı  Kesin  hesabına  göre  Personel
Giderlerinin, Bütçe Gelirlerine oranı % 24,15 olarak gerçekleşmiştir. 

2012 Mali  Yılı  Bütçe  Gideri  Toplamı  8.992.708,43-TL,  Gelir  Toplamı  ise  9.357.416,55-TL’dir.  Bütçe
Giderinden 364.708,12-TL tutarından fazla gelir kaydedilmiştir.

2012 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.

20122012 Yıl Yıl Sonu Sonu Borç Borç ve ve Alacaklar Alacaklar ::

Piyasa Borç Toplamı : 1.071.607,44-TL

İlbank Kredi Borç Toplamı : 2.597.253,13-TL (Faiz Dâhil)

Toplam Alacak :    839.931,83-TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜFEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A- İÇME SUYU ÇALIŞMALARIA- İÇME SUYU ÇALIŞMALARI

1-1- İncirli çeşmesi iyileştirmesi yapıldı.( 200 m yeni hat)
2-2- Orta depo, cazibe bağlantısı problemini gidermek için Q200-Q150 PVC boru çekilerek hatlar ayrıldı.

(2000 m)
3-3- Şebekenin tamamı klor cihazı bağlandı. (2 adet yeni,1 adet tamir) (1.500,00 TL)

B- KANALİZASYON HATTI ÇALIŞMALARIB- KANALİZASYON HATTI ÇALIŞMALARI

1-1- Malak pınarı-keresteciler caddesi kanalizasyon çalışmaları yapıldı. (1800 m )

2-2- Halhallı cami tuvaletleri yenilendi. ( 10.000,00 TL )

3-3- Karıncalı Sokakta kanalizasyon çalışmaları yapıldı. (200 m)

4-4- Yeni Cami tuvaletleri yenilendi. (12.000,00 TL)

5-5- Çakmak eski sülümen yolu kanalizasyon çalışması yapıldı. ( 2000 m )

C-  YOL C-  YOL –– KALDIRIM DÜZENLEMELERİ KALDIRIM DÜZENLEMELERİ

1-1- Öğretmenler evinin önüne parke döşemesi yapıldı.  (500 m2)

2-2- TOKİ yolu parke taşı döşemesi tamamlandı. (3000 m2)

3-3- Adnan Menderes Bulvarı yol yenilemesi yapıldı. (2500 m2)



4-4- Esentepe Mevkiinde çiçek parkı, çocuk oyun sahası yapıldı ve parke döşemesi yapıldı. (2000 m2)

5-5- Sanayi yoluna parke taşı döşemesi yapıldı. (2000 m2)

6-6- Saz alabalık tesislerinin çevre düzenlemesi ve parke döşemesi yapıldı. (1500 m2)

7-7- Tahir TURHAL Caddesinde yol genişletilmesi yapıldı. (100 m)

8-8- Kapalı Spor Salonu arka tarafına taş döşeme yapıldı. (300 m2)

9-9- Top atılan mevkiine parke taş döşeme yapıldı. (400 m2)

10-10- Panayır sahasını düzenlenmesi yapıldı. (1000 m2)

11-11- Yandere çocuk parkı ve çiçek parkı yapımı ve parke taşı döşemesi yapıldı. (3000 m2 taş, 1500 m2
çocuk ve çiçek parkı)

12-12- Emre sokaktaki yola parke taşı döşemesi yapıldı. (500 m2)

13-13- Taşpazar Sokak parke taşı döşemesi yapıldı. (4500 m2)

14-14- Esentepe yolu parke taş döşemesi yapıldı. (2000 m2)

15-15- Devlet Caddesine parke taş döşemesi yapıldı. (3000 m2)

         D          D –– YAPI İŞLERİ YAPI İŞLERİ

1- Kapalı Halı sahanın yapılması (2000 m2 )

2- Belediye arkasındaki eski fırının tadilat edilerek iş yeri olarak tahsis edildi.(40.000,00 TL)

3- Yüzme Havuzu Proje ihalesi ( 54.200,00 TL + KDV) 

4- Yüzme Havuzu  yapım işleri ihalesi yapıldı. (3.740.000,00 + KDV)

5- Atatürk ilköğretim okulunun bahçe duvarı yapıldı  (30m2)

6- Kapalı Canlı hayvan alım – satım yeri yapıldı. (3000 m2)
7- Duvar İnşaatları Yapımı  (400 m2)

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

a)a)      ÇEVREÇEVRE KORUMA KORUMA VE VE KONTROL KONTROL BİRİMİ 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) b)       PARK PARK VE VE BAHÇELER BAHÇELER BİRİMİ BİRİMİ                        ::

YeşilYeşil alan alan çalışmaları çalışmaları                           : :

Saz kır düğün salonu,panayır lunapark sahası,şehiriçi kavşaklar, Esentepe,Yandere

SeraSera çalışmaları 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.               

BudamaBudama ve ve kesim kesim işleri 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.

ÇimÇim biçilmesi,sulama,bakım biçilmesi,sulama,bakım ve ve temizliği temizliği yapılan yapılan alanlar 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.

FidanFidan ve ve bitki bitki dikimi dikimi yapılan yapılan alanlar alanlar         : :

Çınarlıpınar mevkii,Esentepe ve Yandere dinlenme ve çocuk  parkları,saz  mesire  yeri,  Saz  kır  düğün  salonu
çevre düzenlemesi çalışmaları. 

DikilenDikilen   fidanlar 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,taflan ağaçlarıdır.

Yapım,bakımYapım,bakım ve ve tamir tamir işleri 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)a)  2012 yılında 1adet  2 kuleli çocuk oyun grubu,4 adet açık alan spor aletleri alımı yapılmıştır.

bb) İlçemizin Esentepe ve Yandere   mevkilerine  dinlenme  ve çocuk  parkı  yapılarak  bu  parklara  çocuk  oyun
grupları ve açık alan spor aletleri konularak halkımızın hizmetine açılmıştır.

c)c)  Saz mesire alanında bulunan panayır lunapark sahasının çimleme çalışmaları yapılmıştır.

d)d)  Yeni yapılan Saz Lokantasının çevre düzenleme çalışmaları 2012 yılında tamamlanmıştır. 

 c) c)                TEMİZLİKTEMİZLİK İŞLERİ İŞLERİ BİRİMİ BİRİMİ                   : :

ÇöpÇöp  toplama toplama         ::Belediyemiz  sınırları  dahilinde  bütün  cadde,sokak,meydan,kaldırımlar,yeşil  alanlar,Pazar
yerleri,mesire  alanlarının  genel  temizliği  devamlı  olarak  yapılmaktadır.Konutlar,  işyerleri,  kamu-kurum  ve
kuruluşları,okullar ve hastanelerden  kaynaklanan  evsel  nitelikli  katı  atıkların  (çöplerin)  toplanması  taşınması  ve
çöp  toplama  merkezine  dökülerek;  çöp  sahasının  kepçe  ile  tesviyesi  yapılmaktadır.Belediyemizce  çöp
toplama,süpürme ve nakil işi özelleştirilmiştir.Her yıl hizmet ihalesi yapılmaktadır.İlçemizde toplanan atık miktarı
16ton/gün(yaz),24 ton /gün (kış /soba külü) olarak gerçekleşmektedir.

                            

Özel  sektör  çöp  toplama  ve  nakli  işini  3  adet  7+1  M3  sıkıştırmalı  çöp  aracı  ve  1  adet  traktör  ile
yapmaktadır.

            Toplanan  atıklar  Hıdırlık  mevkiindeki  hazineye  ait   yaklaşık  90.000  M2  lik  döküm  sahasına
dökülmektedir.

            Gece araçla yapılan çöp toplama ve nakil işi dönüşümlü hale getirilmiş ve çalışma verimi arttırılmıştır.

           2012 yılında 90 adet 400 Lt.lik, 10 adet 800 Lt.lik çöp konteyneri ,200 adet kül bidonu ,25 adet dış
mekan çöp kovası alınarak alınarak hizmet alanlarına konulmuştur.

             Hizmet alanlarının uygun görülen yerlerine konteyner cepleri yapılmıştır.

ÇevreÇevre Etkinliği Etkinliği                   : : 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası olması dolayısıyla; Belediyemizce

5  Haziran  günü  çevre  bilincini  arttırmak  ve  geliştirme  amacıyla  Belediye  önünde  tören  düzenlenerek,İlkokul
öğrencilerine çevre ile ilgili bilgiler verildi.Atık pil kampanyasında en fazla atık pil toplayan altı okula TAP kuruluşu



ve Belediyemizce çeşitli ödüller verildi.

KonteynerKonteyner yıkama yıkama ve ve dezenfekte dezenfekte çalışmaları çalışmaları  ::  İlçemiz cadde ve sokaklarında bulunan çöp konteynerleri
zaman zaman yıkanarak dezenfekte edilmekte ve bakımları yapılmaktadır.

TıbbiTıbbi atık atık toplama toplama   : :  İlçemiz devlet hastanesinin ve müracaat eden diğer sağlık kuruluşlarının

Tıbbi  atıkları  yapılan  sözleşmeye  göre,tıbbi  atık  konteynerinden  alınarak;çöp  sahasında  derin  çukurlarda
yakılarak bertaraf edilmekteydi.

                                    Çevre ve Orman Bakanlığının 2010/17 nolu genelgesi doğrultusunda ;  03.03.2011
tarihinde Belediyemiz,Bursa Büyükşehir Belediyesi  ve Era  Çevre Teknolojileri  A.Ş.  ile  birlikte  üçlü  protokol
imzalanmıştır.  Bu  protokole  göre  ilçemizde  sağlık  kuruluşlarının  ürettiği  tıbbi  atıklar  ,  Bursa  Büyükşehir
Belediyesinin Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine gönderilerek bertaraf edilmektedir.

AmbalajAmbalaj Atığı Atığı Toplama Toplama : :    Belediyemizce 2012 yılında  başlanılmak  üzere  Ambalaj  Atıkları  Geri  Kazanım
projesi hazırlanmıştır.Proje kapsamında Belediyemizce 30 adet geri dönüşüm konteyneri yaptırılarak ilçemizin
muhtelif  yerlerine  konulmuştur.700  adet  iç  mekan  geri  dönüşüm  kutusu  yaptırılarak  kamu  kurum  ve
kuruluşlarına,okullara,marketlere,işyerlerine  dağıtılmıştır.Projenin  tanıtımı  için  5000  adet  el  broşürü  bastırılıp
dağıtılarak bilgilendirme çalışması yapılmıştır.Bu projenin uygulanması için lisanslı bir geri dönüşüm firması ile
imzalanan  sözleşme  gereği,  ilçemizde;  kağıt-karton,cam,metal  ve  plastikler  ayrı  olarak  toplanarak  geri
dönüşüme kazandırılmaktadır.             

AtıkAtık pillerin pillerin toplanması toplanması : :      İlçemizde atık pillerin toplanması,taşınması ve bertarafı projesi için Belediyemiz
ile  Taşınabilir  Pil  Üreticileri  Ve  İthalatçıları  Derneği  İktisadi  İşletmesi  (TAP)  arasında  14.04.2011  tarihinde
uygulama protokolü imzalanmıştır.

                                           Yapılan bu protokole göre ilçemizdeki atık pillerin Belediyemizce toplanması
için günümüz itibariyle 70 adet top lama noktası bulunmakta olup,bu noktalarda 45 adet büyük plastik pil top
lama  kutusu,25  adet  küçük  karton  pil  top  lama  kutusu  bulunmaktadır.2011-2012  öğretim  yılı  döneminde
Belediyemiz  ve TAP  kuruluşunca  hazırlanan  ödüllü  atık  pil  kampanyasına  ilçemiz  ve  köylerindeki  okullar
büyük  destek  vermişlerdir.Bu  kampanya  döneminde  okullarımızda  toplanan  atık  pil  miktarı
603.Kg.dır.İlçemizde  5  haziran  çevre  günü  etkinliğinde  en  fazla  pil  toplayan  okullara  Belediyemizce  çeşitli
ödüller verilmiştir.

DiğerDiğer çalışmalar çalışmalar       : :    Belediyemizce  çöplerin  vahşi  depolamadan,düzenli  depolama sistemine  geçilmesi,
ambalaj atıklarının ayrı toplanarak geri kazanımı,bitkisel atık yağların ayrı toplanması ve geri kazanımı tehlikeli
atıkların ayrı toplanması  ve geri kazanımı konularında çalışmalar devam etmektedir.

                          2010 yılında kurulan, Balıkesir İli Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Belediyeler Birliğine üyelik
için başvuru yapılmıştır.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

5713,75  Hektar  yüzölçümündeki  Belediyemiz  sınırları  dâhilinde  548,63  Hektarı  1/1000  ölçekli
Uygulama İmar Planı, 42.61 Hektarı Mevzii İmar Planı içinde olmak üzere; 9 Mahalle, 2 Bulvar, 2 Meydan, 26
Cadde, 309 Sokak ve 18 küme evlerinde hizmetlerini yürütmektedir.

1-1- 21 adet İmar Durumu, 54 adet Yapı Ruhsatı, 33 adet  Yapı  Kullanma  Belgesi,  18  adet  Asansör
Tescil Belgesi düzenlenmiştir.

2-2- 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, 2013 yılına sarkan inşaatlar için yıl sonu seviye tesbit tutanakları hazırlanmıştır.

3-3- Bir adet Mevzii İmar Planı, bir adet ilave plan ve 14 adet İmar Plan değişikliği yapılmıştır.
4-4- 2 adet kaçak yapıya Yapı Tatil Zaptı düzenlenmiştir. 
5-5- 18 adet Tevhit-İfraz ve yola terk işlemleri gerçekleştirilmiştir.
6-6- 3194 sayılı İmar Kanununun 17.nci maddesine istinaden İmar uygulamalarından  meydana  gelen

belediye hisseleri diğer hissedarlara satışı yapılmıştır. 
7-7- 1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planlarında  yol,  yeşil  alan,  Belediye  Hizmet  Alanı  ve  benzeri

alanlarda  kalan  ve  10.ncu  İmar  Proğramının  kamulaştırmalar  bölümünde  bulunan  7  adet  özel
mülkiyete ait taşınmaz 2942 sayılı kamulaştırma kanununa göre kamulaştırılmıştır.

8-8- Resmi kurum ve vatandaşlarla 626 adet yazışma yapılmıştır. 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 2012 yılı içinde gerçekleştirilen ve yukarıda özet olarak belirtilen
faaliyetlerin aylara göre dökümü tablolar halinde aşağıda gösterilmiştir.



2012 YILI  KAMULAŞTIRMALARI2012 YILI  KAMULAŞTIRMALARI

MAHALLESİMAHALLESİ ADAADA PARSELPARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M2)YÜZÖLÇÜMÜ (M2) TUTARI(TL)TUTARI(TL)

CEBECİ

CEBECİ

CEBECİ

MOLLAOĞLU

ÇAKMAK

BOZYOKUŞ

ÇAKMAK

33

28

33

483

393

410

394

12

32

1

22

1

32

44

1053

1452

6370,50

173

460,66

8267,39

31,96

  34.000,00.-

  40.000,00.-
209.000,00.-

  11.245,00.-

  13.818,92.-

  36.664,56.-

       447,44.-

TOPLAM:TOPLAM:           345.175,92.-          345.175,92.-

2012  YILINDA  VERİLEN  İMAR  DURUMU  BELGELERİ2012  YILINDA  VERİLEN  İMAR  DURUMU  BELGELERİ

AYAY ADETADET

OCAK 2

ŞUBAT 1

MART 1

NİSAN 2

MAYIS 5

HAZİRAN 1

TEMMUZ 1

AĞUSTOS -

EYLÜL 3

EKİM 1

KASIM 3

ARALIK 1

T O P L A M 2121

2012  YILINDA  YAPILAN İFRAZ VE TEVHİT İŞLEMLERİ2012  YILINDA  YAPILAN İFRAZ VE TEVHİT İŞLEMLERİ

AYAY ADETADET

OCAK 1

ŞUBAT 3

MART 1

NİSAN 1

MAYIS 1



HAZİRAN -

TEMMUZ 2

AĞUSTOS 1

EYLÜL 3

EKİM 1

KASIM 1

ARALIK 3

T O P L A M 1818

2012  YILINDA  VERİLEN  YAPI  RUHSATLARI2012  YILINDA  VERİLEN  YAPI  RUHSATLARI

AYAY ADETADET

OCAK 1

ŞUBAT -

MART 4

NİSAN 5

MAYIS 4

HAZİRAN 5

TEMMUZ 2

AĞUSTOS 16

EYLÜL 1

EKİM 4

KASIM 10

ARALIK 2

T O P L A M 5454

                      

            NOT: 2012 Yılında 58.746,98 m2 lik alana Yapı Ruhsatı verilmiştir.            NOT: 2012 Yılında 58.746,98 m2 lik alana Yapı Ruhsatı verilmiştir.

2012  YILINDA  VERİLEN  YAPI  KULLANMA  İZİN  BELGELERİ2012  YILINDA  VERİLEN  YAPI  KULLANMA  İZİN  BELGELERİ

AYAY ADETADET

OCAK 2

ŞUBAT 1

MART 1

NİSAN 1

MAYIS 5

HAZİRAN 1

TEMMUZ 2

AĞUSTOS 4

EYLÜL 2

EKİM 5

KASIM 6

ARALIK 3

T O P L A M 3333

            NOT: 2012 Yılında 32.831,36 m2 lik alana Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmiştir.NOT: 2012 Yılında 32.831,36 m2 lik alana Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmiştir.

                     2012 YILINDA VERILEN ASANSÖR TESCIL BELGELERI2012 YILINDA VERILEN ASANSÖR TESCIL BELGELERI
                                 AY                                 AY                           ADET                          ADET
OCAKOCAK 11
SUBATSUBAT --
MARTMART --
NISANNISAN 11
MAYISMAYIS 22
HAZIRANHAZIRAN --
TEMMUZTEMMUZ --
AGUSTOSAGUSTOS --
EYLÜLEYLÜL --
EKIMEKIM 11
KASIMKASIM 1313
ARALIKARALIK --
TOPLAMTOPLAM 1818

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜDESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1-İlçemize yapılacak olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu proje çalışmalarına yardımcı olunmuştur.

2-Tüm Birimlerin  2012  yılı  içinde  yapmış  oldukları  ihalelerin   hazırlık  aşamalarında  bilgi  desteği  verilmiş  ve
ihalelerde komisyon başkanı olarak görev yapılmıştır.

4- Belediyemiz birimlerinin faaliyet raporları toplanmış ve düzenlenmiştir.

 5-İşkur Hizmet noktasında; İşkura kayıt,iş başvuruları, işsizlik maaşı başvuruları ve kurs başvuru işleri ile ilgili
olarak 2012 yılı içinde 1470 kişinin işlemleri yapılmıştır.

7-İlçemizde girişimcilik kursu açılmasına destek verilmiş ve gerekli çalışmalar yapılmıştır.

6-Belediyemizden diğer kamu kurumlarına yazılan yazıların götürülmesi işleri yapılmıştır.

6-2012 yılı Kent Konseyi ile ilgili genel kurul ve komisyon toplantıları  yapılmış  ve oluşan  görüşler  Başkanlık
makamına sunulmuştur. 

7-Evlenecek çiftlere “Evlilik öncesi eğitim “ programı çerçevesinde eğitimleri verilmeye başlanmıştır.

8-Belediyemiz tarafından yapılan kamulaştırmalarda uzlaştırma komisyonu üyesi olarak görev yapılmıştır.

9-Güney Marmara kalkınma Ajansı Yürütme Kurulu üyesi olarak toplantılara, çalıştaylara katılınınmış ve bölge
planı hazırlık çalışmalarına katkı sağlanmıştır.

10- Güney Marmara Kalkınma Ajans tarafından 2012 yılı mali destek programı kapsamında açılan başlıklara
göre 1 proje Belediyemiz tarafından, 2 proje ortak olarak, 1  projeye de iştirakçi olmak üzere 4 proje ile ilgili
çalışmalara başlanmıştır.

11--Başkanlık Makamınca havalesi yapılan 28 adet yazının  gereği yapılmıştır

12--Belediye Başkanının verdiği diğer araştırma görevleri yapılmıştır.

ZABITAZABITA AMİRLİĞİ AMİRLİĞİ

1- Belediyemiz  tembih  ve  yasaklarına  aykırı  hareket  eden  162  adet  işyerine  tembih  ve  yasaklara
uygun  hareket  etmeleri  hususunda  ihtarname  verilmiş  olup,  bu  ihtarlara  uymayan  42  adet  işyeri
hakkında İdari Yaptırım Karar Tutanağı,  tutanak  tanzim  edilerek  5326  sayılı  kabahatler  kanununa
göre işlem yapılmıştır.  

2- Bir yıllık sürede ilçemize gelen 17 dilenci yakalanarak, ilçe dışın çıkmaları sağlanmıştır. 45 seyyar
satıcı satıştan men edilmiştir.

3- Belediyemiz  Zabıtası  ve İlçe  Gıda,  Tarım ve Hayvancılık  Müdürlüğü  ekiplerince  ortaklaşa  yapılan
denetimlerde, çeşitli  zamanlarda İlçemizde faaliyet gösteren lokanta, kahvehane, imalathane, okul
kantini vb. işyerleri denetimleri yapılmış noksanlıkları görülenler yazılı ve sözlü olarak uyarılmıştır.

4- İlçemizde  yapılan  temizlik  hizmetleri  gün  be  gün  takip  edilerek  tespit  edilen  noksanlıklar  anında
giderilmiş,  vatandaştan  gelen  şikâyetler  yetkili  mercilere  ulaştırılmış,  sonuçlar  yakından  takip
edilmiştir.

5- Orman  İşletme  Müdürlüğünce  yapılan  tomruk  ihaleleri,  icra  dairesinde  yapılan  satışlar  ve  diğer
tellâliye hizmetleri aksatılmadan yürütülmüştür.

6- Belediyemiz  Zabıta  ve fen  işleri  ekiplerince  devamlı  ruhsatsız  ve  izinsiz  inşaatlar  takip  edilerek
tespit edilen kaçak yapılar durdurulmuş, uygun olanların izin alması sağlanmıştır.

7- İlçemiz pazarı sıkı bir kontrol ve denetim neticesi, halkımızın daha rahat alış veriş yapabileceği bir
ortama  getirilmiş,  yıkanmadan  yenen  gıda  maddelerinin  açıkta  satışı  engellenmiştir.  Etiketsiz  ve
bozuk gıda maddelerinin satışı, her türlü adaba aykırı hal ve hareketler yasaklanmıştır.

8- Belediyemizin  dağıtmış  olduğu  aceze  yardımları  için  müracaat  eden  kişilerin  durumları
ekiplerimizce incelenerek uygun olup olmadıkları Belediye Başkanlığına bildirilmiştir.

9- Belediye  Başkanı  ve  Başkan  Yardımcısının  Zabıta  teşkilatımıza  vermiş  olduğu  kanunlar
çerçevesindeki her türlü görev zamanında  yerine  getirilmiş,  zabıta  nezaretinde  dağıtılması  gerekli
her türlü evrak zamanı içerisinde gerekli yerlere ulaştırılmıştır.

10- Belediyemizin tertip ettiği her türlü faaliyette zabıta ekipleri  görev almış,  dini  ve milli  bayramlarda
gerekli tedbirleri alarak, meydana gelebilecek aksaklıklar anında giderilmiştir. 

11- 2012 yılı içerisinde Belediyemize işyeri açılış ruhsatı almak için müracaat  eden  83  işyerine  Sıhhi
Müessese  ruhsatı  ve 43  işyerine   Gayrı  Sıhhi  Müessese  ruhsatı  olmak  üzere  toplam  126  adet
işyerine  işyeri  açma  ve  çalışma  ruhsatı  düzenlenerek  ruhsatsız  işyerlerinin  ruhsatlandırılması
sağlanmıştır. 

12- Belirtilen  süre  içerisinde  birimimize  havale  edilen  evraklar  arasında  cevaplanması  gereken  434  
resmi ve özel yazılara süresi içerisinde gerekli cevaplar verilmiştir.

13- İlçemiz,  yeni  terminali  devamlı  kontrol  altında  tutulmuş,  otobüs  seferlerinin  sorunsuz  ve  devamlı
olarak çalışmaları ve halkımızın daha rahat seyahat etmeleri sağlanmıştır.

14- İlçemizde  faaliyet  gösteren  29  adet  T  Plakalı  ticari  taksilerin,  yönetmelik  çerçevesinde  gerekli
kontrolleri yapılmıştır.

15- Belediyemizce şehir içinde yapılan cep parklarda, park etmek ücreti hale getirilmiş, bu çerçevede
15.12.2011  tarihinde  hizmet  alımı  ihalesi  yapılarak  223.776,00  Türk  lirasına  ihale  edilmiş,
01.01.2012  ile  31.12.2012  tarihleri  arasında  14  kişiye  istihdam  sağlanmıştır.  Cep  park  ücretini
ödemeyenler hakkında gerekli cezai işlem uygulanarak takibi yapılmaktadır.

16- Belediye sınırları içerisinde trafiğin ve yayaların daha rahat hareket etmelerini sağlamak için gerekli
olan yerlere yaya geçitleri çizilerek trafik levhalarıyla bu işlem uygun hale getirilmiştir.

İTFAİYE AMİRLİĞİİTFAİYE AMİRLİĞİ
1-) Her yıl olduğu gibi itfaiye teşkilatımız su basma,su verme,yol sulama,afiş asma,merdivenli araçla değişik
işlerde çalışma işlerini yerine getirmiştir.
2-)2012 yılı içerisinde 131 tane iş yerine yangın yeterlilik belgesi verilmiştir.
3-)2012 yılı içerisinde köyler ve şehir içi olmak üzere toplamda 21 ev yangını,6 atölye-imalathane  türü, 7
odun-kömürlük türü, 9 orman yangını,6 saman-balya türü,4 elektrik yangını ,15 ot yangını,11 baca,8 trafik
kazası olmak üzere k toplamda 87  İtfaiyevi Olaya müdahale etmiştir.
4-)30.11.2012  tarihinde kaymakamlıkça oluşturulan komisyon tarafından İtfaiyemiz denetlenmiştir..
5-)2012 yılında Hizmet Alım İhalesiyle 4 adet İtfaiye Şoförü ihalesi yapılmış olup 2013 itibariyle 4 adet şoför
bünyemizde çalışmaya başlamıştır.
6-)İtfaiye Personelini her an zinde ve formda tutmak için belirli aralıklarla Hizmet İçi eğitimlere ve sabah
sporuna devam edilmiştir.
7-)Bazı İlk Öğretim Okullarının İtfaiyemizi ziyaret etmesi sağlanarak İtfaiye teşkilatı hakkında bilgilendirme

yapılmıştır.
8-)İlçemizdeki MEB.’e  bağlı tüm okullarda Deprem ve Yangına Karşı tatbikat planı yapılmış olup bu plan
dahilinde belirli aralıklarla tatbikatlarımız devam etmektedir.
9-) Bazı Kamu Binaları  Acil Durumlar yönünden denetlenmiş olup eksiklikleri kendilerine yazılı olarak
bildirilmiştir.

VETERİNER HEKİMVETERİNER HEKİM

1-2003 Yılında özelleştirmesi yapılan Belediyemiz Mezbahanesi kesim işi 2012 yılı içinde de özel girişimciler
tarafından karlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

2-2012 yılı içinde mezbahamızda 579 adet büyük baş ( dana,inek,) ve 539  adet  küçük  baş
(kuzu,oğlak) hayvan kesilmiş ve bunlardan 123904 kğ sağlıklı kırmızı et temin edilerek halkımızın  et  ihtiyacı
karşılanmıştır.

Bu bir yıllık dönemde 6 adet inek ve 3 adet kuzu eti ile  yapılan et muayenelerinde sağlıksız
bulunarak imha edilmiştir.

3-Yine 2012 Yılı Kurban Bayramında mezbaha nemizde 52 adet  büyük baş hayvan kurban
kesimi de  yapılmıştır.

4-İlçemizde  sahipsiz  başı  boş  dolaşan  köpeklerle  ilgili  olarak  “sahipli  köpeklerin
salıverilmemeleri ve aşılanmaları  için  “   belediyemiz  hoparlöründen  anonslar  yapılarak  halkımız  uyarılmıştır.
Ayrıca belediye temizlik görevlilerince sokaklarda başıboş gezen sahipsiz köpekler yakalanarak şehir dışına
çıkarılmışlardır.Yine 2012  yılı  içinde  50  adet  sahipsiz  köpek  kısırlaştırılmış,aşılanmış  ve küpelenerek  tekrar
doğal ortama bırakılmıştır

ÜSTÜNLÜKLERÜSTÜNLÜKLER
Özverili çalışmalar ve deneyimli araştırmacı personele sahip olunması sorunların çözümünü
katkı  sağlamaktadır.  Öz  kaynakların  tasarruflu  ve  planlı   kullanımı  ile  hedef  ve  amaçlara  ulaşılması
sağlanmaktadır
ZAYIFLIKLARZAYIFLIKLAR
Mevcut kaynakların yeterli derecede değerlendirilememesi. Birleşerek iş yapma kültürünün gelişmemesi.

                     M.Ruhi M.Ruhi YILMAZ YILMAZ                                                         At Atiiff K Küürrssatat TAV TAVSSANLIANLI                                 Y Yüükselksel YILMAZ YILMAZ  
                      Belediye Meclis Baskani                 Meclis Katibi                                  Meclis Katibi 

                                            


