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ILGILI BIRIM Emlak Istimlak Müdürlügü      KONU : 2014 faaliyet raporu     
KARAR ÖZÜ 2014 faaliyet raporu   

Gündem Geregi yapilan müzakere sonucunda; 5393  sayili  belediye
kanununun  56  nci  maddesine  göre  2014  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 2014 YILI FAALIYET RAPORU
 

2014 YILI FAALİYET RAPORU2014 YILI FAALİYET RAPORU
(01 Ocak -31 Aralık 2014)(01 Ocak -31 Aralık 2014)

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜYAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PersonelPersonel İşleri: İşleri:
Belediyemizde 2014 yılı sonu itibari ile 23 adet kadrolu  işçi,  1  adet  kısmi  zamanlı  personel,  1  adet

tam zamanlı sözleşmeli personel, 27 adet Memur ve 1 adet vekil Memur statüsünde personel çalışmaktadır.
Hizmet Alımı ile de 106 işçi çalıştırılmaktadır.

Personelin fiili çalışma yerlerine göre birimlere dağılımı şu şekildedir; 

Başkanlık 1 memur --- 1 kısmi sözleşmeli
Etüd-Proje Müdürlüğü 1 memur 1 işçi
Yazı İşleri Müdürlüğü 4 memur 2 işçi
Mali Hizmetler Müdürlüğü 4 memur ---
Emlak İstimlak Müdürlüğü 1 memur 1 işçi
Zabıta Amirliği 7 memur ---
Çevre Koruma Müdürlüğü 2 memur 1 işçi 
İmar-Şehircilik Müdürlüğü 2 memur 1 işçi
Fen İşleri Müdürlüğü 3 memur 17 işçi 1 vekil memur
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 1 memur --- 1 Sözleşmeli

Personele  yönelik  eğitim  çalışmaları  kapsamında  04  Haziran  2014  tarihinde  İş  Güvenliği  Eğitimi
düzenlenmiş ve bu eğitime tüm kadrolu memur ve işçilerin yanı sıra taşeron çalışan personelin büyük bölümü
iştirak etmiştir. 

2014 yılı itibari ile 5393 Sayılı kanunun 49.Maddesinde bahsi geçen personel oranımız %  24  olarak
gerçekleşmiştir.

EncümenEncümen ve ve Meclis Meclis Kararları: Kararları:



2014  yılı  içinde  rutin  olarak  yapılan  Meclis  toplantıları  dışında  1  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  132  adet
Meclis Kararı alınmıştır. Yine Başkanlık Makamınca yapılan havaleler gereğince toplam 253 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. 

EvrakEvrak Kayıt Kayıt ve ve İlan İlan Servisi: Servisi:  
Faaliyet raporuna esas  dönem  içinde  kurum  gelen  yazı  defterine  2273  adet  dilekçe  ve  2276  adet

resmi evrak olmak üzere toplam 4549 adet evrak kaydedilmiş olup, evraklar ilgili servislere havale edilerek
gereği yapılmıştır. Başkanlık adına Yazı İşleri biriminden toplam 449 adet evrakın çıkışı yapılmıştır. 

EvlendirmeEvlendirme İşleri: İşleri:
Belediyemizde evlendirme işleri bir adet memur tarafından yürütülmektedir. Dönem içinde 208 adet

çiftin nikâhı yapılmıştır.  İlçe  dışında  yapılacak  evlenmeler  için  düzenlenen  Evlenme  İzin  Belgesi  sayısı  ise
14’tür. Belediyemizce yapılan evlendirmeler ile ilgili 2014 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:  
2014 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 Faaliyetler Faaliyetler : :
Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde İlçemiz Suçıktı mesire  alanında  kurulan  sahnede  haftada  iki

gün  çeşitli  etkinlikler  düzenlenmiştir.  Bu  kapsamda  tasavvuf  konseri,  Hacivat-karagöz  gösterileri,
Aşuk-Maşuk gösterisi ve ünlü tiyatrocu  Cengiz  Küçükayvaz’ın katıldığı  tiyatro  etkinliği  yapılmıştır.  Ayrıca
Ramazan  ayı  süresince  kurulan  iftar  çadırında  halkımıza  ve  ihtiyaç  sahiplerine  her  gün  iftar  yemeği
verilmiştir.  Yetim,  Gazi  ve  Şehit  yakınlarına  yönelik  tertip  edilen  iftar  daveti  Saz  Lokantasında  yapılmış,
iftara İlçemiz protokolüde iştirak etmiştir. “Ramazan in the town” projesi kapsamında 7 ülkeden 17 öğrenci
yaklaşık 20 gün süresince İlçemizde misafir edilmiştir. 

Geleneksel Dursunbey Panayırımız 18-22 Ağustos  2014  tarihleri  arasında  düzenlenmiştir.  Oldukça
yoğun katılımın olduğu panayırda herhangi bir olumsuzluk  meydana  gelmemiştir.  Panayırın  son  günü  Yağlı
Pehlivan  Güreşlerinin  75.si  düzenlenmiş  olup,  ülke  çapında  birçok  güreşçinin  katıldığı  etkinlik  “Küçük
Kırkpınar” adıyla anılmıştır. Oldukça çekişmeli geçen turnuvada rakiplerini yenen Recep Kara Başpehlivan
olmuştur. 

İlçenin düşman işgalinden kurtuluşu 3 Eylül tarihinde düzenlenen  bir  dizi  etkinlikler  ile  kutlanmıştır.
Etkinlikler öğle namazı öncesi mevlit programı ile başlamış akabinde halka  ikramda  bulunulmuştur.  Mehter
gösterisi ve  Kılıç-kalkan  ekibi  eşliğinde,  Avcılık-Atıcılık  Derneği,  Motorcu  Kulübü,  DUFAD,  Poyrat  Halk
Dansları ekiplerinin iştirak ettiği kortej yürüyüşü halkımızın büyük ilgisini çekmiştir. Kurtuluş Günü akşamına
düzenlenen halk konserine Popstar Belgin ve Harun ile ünlü sanatçı Baha katılmıştır. Konseri ilçe içinden ve
dışından binlerce vatandaşımız takip etmiştir. 

11-14  Eylül  2014  tarihleri  arasında  İstanbul-Feshane’de  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  Ocak  ayı  içinde  Ramazan  Dikmen’i  anma  etkinliği,
Kadir  Gecesi,  Mevlit  Kandili  ve  Aşure  Günü  gibi  dini  günlerde  halka  yönelik  çeşitli  ikramlar,  Anaokulu
çocuklarına yönelik tiyatro gösterilerine destek, ilk ve ortaokul çağında yaklaşık 150 çocuğun katıldığı yüzme
kursları,  İlçemiz  Kütüphanesi  işbirliği  ile  “Mini  Kütüphane”  projesi  ve  “Azerbaycan  Halk  Dansları
Topluluğu”nun  katıldığı  ve  Kent  Meydanında  düzenlenen  dans-müzik  gösterisi  düzenlenmiştir.  Ayrıca
İlçemizin  sorunlarının  tartışıldığı  Büyükşehir  Belediyesi  ile  Muhtar  toplantıları,  Danışma-Dayanışma
toplantısı,  Ürdün,  Suriye  gibi  dış  ülkelerden  gelen  bürokrat  ve  iş  adamlarına  yönelik  çalışmalar  sıklıkla
yapılmıştır. 



                                          MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                          MALİ 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. 
EKONOMİKEKONOMİK KODLAMAYA KODLAMAYA GÖRE GÖRE 2014 2014 YILI YILI GİDER GİDER BÜTÇESİNİN BÜTÇESİNİN DÖKÜMÜ DÖKÜMÜ

        BütçeBütçe ile ile verilen verilen Ödenek Ödenek

(Aktarma(Aktarma İşlemleri İşlemleri dahil) dahil)   GerçekleşenGerçekleşen

Personel Giderleri :  2.449.900,00 TL. 2.722.237,89 TL

Sosyal Güv.K.Devlet Primi Gid. :     567.000,00 ¨     417.839,41 ¨

Mal ve Hizmet Alım Giderleri :  7.992.800,00 ¨  6.583.878,24 ¨

Faiz Giderleri :    200.000,00 ¨     452.270,05 ¨

Cari Transferler :  5.547.500,00 ¨     761.507,80 ¨

Sermaye Giderleri :10.432.500,00 ¨  2.193.267,94 ¨

Yedek Ödenek :  2.810.300,00 ¨      Aktarma         . 

TOPLAMTOPLAM  30.000.000,00 ¨ 13.131.001,33 ¨

2014 Mali Yılı Harcama Toplamı 13.131.001,33 ¨  olarak gerçekleşmiştir.

EKONOMİKEKONOMİK KODLAMAYA KODLAMAYA GÖRE GÖRE 2014 2014 YILI YILI GELİR GELİR BÜTÇESİNİN BÜTÇESİNİN DÖKÜMÜ DÖKÜMÜ

          BütçeBütçe İle İle verilen verilen                        GerçekleşenGerçekleşen

Vergi Gelirleri :  1.790.000,00 ¨   1.423.332,34 ¨

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri :  1.740.000,00 ¨   1.663.366,23 ¨

Alınan Bağışlar ve Özel Yard. :     800.000,00 ¨      499.559,26 ¨

Diğer Gelirler :24.100.000,00 ¨ 11.393.478,23 ¨

Sermaye Gelirleri :      70.000,00 ¨        43.755,29 ¨

TOPLAMTOPLAM :28.500.000,00 ¨ 15.023.491,35 ¨

2014 Mali Yılı Bütçe Gelir Toplamı 15.023.491,35 ¨ olarak gerçekleşmiştir.
EKONOMİKEKONOMİK KODLAMAYA KODLAMAYA GÖRE GÖRE 2014 2014 YILI YILI AÇIK/FAZLA AÇIK/FAZLA FİNANSMAN FİNANSMAN DÖKÜMÜ DÖKÜMÜ

BütçeBütçe ile ile verilen verilen Tahmin Tahmin Edilen Edilen   GerçekleşenGerçekleşen

Borçlanma :   0,00 1.321.664,60 ¨

Borç Geri Ödeme : 1.500.000,00 ¨ 1.549.981,25 ¨

TOPLAMTOPLAM : 1.500.000,00 ¨ 2.871.645,85 ¨

2014 Mali Yılı Borçlanması faiz hariç 1.321.664,60 ¨,  Yıl içinde ve önceki yıllarda yapılan
borçlanmaların anapara taksit ödemeleri 1.549.981,25 ¨ olarak gerçekleşmiştir.

Mali  Hizmetler  Müdürlüğü  yasaların  kendine  verdiği  yetkiler  dâhilinde  gelirlerimizin  tahakkuk  ve
tahsilâtını yapmaya, harcamaları 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  2014  Yılı
içerisinde  4.584  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; 2014 yılı içerisinde  225  adet  resmi  yazışma
yapılmıştır. Belediyeden alacağı olan şahıs ve şirketlere  ödemeleri  banka  hesaplarına  yapıldığında  SMS  ile
veya telefon edilmek suretiyle mutlaka bilgi verilmektedir.

AYNİYATAYNİYAT SERVİSİ: SERVİSİ:  Belediyeye alınan mallar için 2014 Yılı içerisinde 638  adet  Taşınır  İşlem  Giriş  Fişi
düzenlenmiştir.  Bunlardan  588  tanesine  Taşınır  İşlem  Çıkış  Fişi  düzenlenerek  mal,  tüketilmek  üzere  ilgili
personele teslim edilmiştir. Belediye araçlarının akaryakıt 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  durumlarda  tanzim edilmesi  gereken  Harcama  Pusulaları  Ayniyat
Saymanı  tarafından  düzenlenmektedir.  Belediye  Birimlerinin  genelini  ilgilendiren  akaryakıt  ihalesi  diğer
yıllarda olduğu gibi 2014 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,  mükellef  herhangi  bir  borcunu  ödemeye  geldiğinde
başka borçları da varsa borç bilgisi  kendilerine  iletilmekte  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  Belediye
Alacaklarının  ‘Zaman  Aşımı’na  uğraması  engellenmektedir.  2014  Yılı  içerisinde  toplam 472  adet  Ödeme
Emri düzenlenerek mükelleflere tebliğ edilmek üzere İlçe içerisindekiler Zabıta Birimine ilçe dışındakiler de
Posta’ya verilmiştir. 

SUSU İŞLERİ İŞLERİ SERVİSİ: SERVİSİ:    Bilindiği üzere 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe
Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Su
İşleri,  yeni  kurulan  Balıkesir  Su  ve  Kanalizasyon  İdaresine  (BASKİ)  devrolmuştur.  Devir  işlemleri
tamamlanıncaya  kadar  Su  İşleri  Servisi  rutin  abonelik  ve  tahsilat  işlemlerine  28.11.2014  tarihine  kadar
devam etmiştir. 2014 yılında, devir tarihine kadar 289 adet yeni abone  girişi  yapılmıştır.  Su  Endeks  okuma
işine, devir işlemleri için öngörülen 2014/Nisan – Eylül dönemindeki 6 aylık sürede de El Bilgisayarı ile hiçbir
aksamaya  uğramadan  devam  edilmiştir.  İlçe  iki  kısım  halinde,  bir  ay  bir  kısmı  diğer  ay  diğer  kısmının
okunması  suretiyle  yapılmış  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  edilmiştir.
Su  tahsilatları  18.09.2014  tarihinde  ayrı  bir  vezne  açılmak  suretiyle  diğer  tahsilatlardan  ayrılmış  ve  bu
vezneden tahsil edilen su alacakları BASKİ’nin ilgili  banka  hesabına  yatırılmaya  başlanılmıştır.  28.11.2014
tarihinde ise Su Tahakkuk ve Tahsilat Sistemi BASKİ’nin kullanmakta olduğu yazılım sistemine aktarılarak
Su Tahakkuk ve Tahsilat işlemi tamamen BASKİ’ye devredilmiştir. 2014/Nisan –  Eylül döneminde BASKİ
adına yapılan gelir tahsilatları (önceki dönemlerden devreden Abone Teminat devirleri de dahil) 645.319,12 ¨
 ve  aynı  döneme  ait  Giderler  646.325,96  ¨  olarak  bildirilmiş  ve  mahsuplaşma  için  BASKİ  tarafın  gerekli
incelemeler yapılmaya devam edilmekte olup mahsuplaşma işlemleri henüz sonuçlanmamıştır.  

EMLAKEMLAK  ve ve  Ç.T.V. Ç.T.V.  SERVİSİ: SERVİSİ:   Emlak  vergisi  tahakkuk  işlemleri  Emlak  İstimlâk  Müdürlüğü  tarafından,
tahsilatları  ve  borç  takipleri  ise  müdürlüğümüz  tarafından  yapılmaktadır.  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.  İlçe  ve  ilçe  dışından  gelen  dilekçelere  ve  yazılara
zamanında cevap verilmiştir. İşyerleri için çevre temizlik bildirimi alınmaya devam edilmektedir.

BİLGİBİLGİ   ––  İŞLEM İŞLEM  VE VE  ARŞİV ARŞİV  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  2014  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 işleri dışındaki zamanlarında önceki yıllara ait belediye evraklarını belediye



arşiv sistemine aktarma işine devam etmektedir. Bu kapsamda bir önceki yıl olan 2013 yılına ait yevmiye ve
ekleri taranarak arşiv sistemine aktarılmıştır. 2015 yılı içerisinde hizmet alımı yapılmak suretiyle daha önceki
yıllardan  kalan  (  2007  –  2012  yılları  arası  ve  2014  yılı)  evraklarının  arşiv  sistemine  aktarılması
planlanmaktadır.

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.  2014  Yılı  bilânçosuna  göre  Belediyemiz
345.865,24 ¨ olumlu faaliyette bulunmuştur.

5393  Sayılı  Belediye  Kanununun  49.  maddesine  istinaden  2014  yılı  Gider  Kesin  hesabına  göre
Personel Giderlerinin, 2013 yılı Bütçe Gelir Hesabına oranı % 23,39 olarak gerçekleşmiştir. 

2014 Mali Yılı Bütçe Gideri Toplam 13.131.001,33 ¨,  Gelir  Toplamı  ise  15.023.491,35  ¨’dır.  Bütçe
Giderlerinden  1.892.490,02  ¨  tutarından  fazla  gelir  elde  edilmiştir.  Aradaki  bu  gelir  fazlalığı  6360  Sayılı
Kanun  kapsamında  Büyükşehir  İlçe  Belediyesi  olmamızdan  dolayı  5779  Sayılı  Kanuna  göre  Genel  Bütçe
Vergi  Gelirlerinden  aldığımız  paylar  2014/Nisan  ayından  itibaren  yeni  kanuna  göre  gelmesinden
kaynaklanmaktadır

2014  yılı  sonu  itibariyle  Gelir  İdaresi  Başkanlığı,  Türkiye  Elektrik  Dağıtım  Anonim Şirketi,  Güney
Marmara  Kalkınma  Ajansı,  İl  Özel  İdaresi,  diğer  resmi  kurumlar  ve  Belediyemiz  Personeline  maaş  ve
ikramiye  dâhil,  Belediyemizin  yapması  gereken  ödemelerde  aksama  olmamıştır,  İlgili  kurumlar  ve
personelimize  herhangi  bir  borcumuz  bulunmamaktadır.  Sadece  Sosyal  Güvenlik  Kurumu’na  olan  vadesi
geçmiş  borçlarımız  6552  Sayılı  Kanuna  göre  yapılandırılmıştır.  İki  ayda  bir  ödeme  ve  36  taksit  olarak
yapılandırılan  toplam  tutar  -yapılandırma  masrafları  da  dahil-  628.144,62.¨’dır.  Bu  sayede  belediyemiz
açısından rahat bir ödeme takvimi  yapılmış  ve  ilgili  borçların  İller  Bankasına  bildirilerek  payımızdan  yüzde
kırk kesinti yapılmasının önüne geçilmiştir. Bilindiği üzere Genel Bütçe ve Vergi  Gelirlerinden  İller  bankası
aracılığı  ile  Belediyelerin  aldığı  paylardan,  Devlete  olan  borçlar  için  o  ayki  payın  yüzde  kırkı  kesilerek
alacakları  kurumlara  aktarılmaktadır.  Bu  uygulama  Devlete  borcu  olan  Belediyeler  için  maddi  anlamda
sıkıntılara  sebep  olmaktadır.  Dursunbey  Belediyesi  olarak  Devlete  takipli  herhangi  bir  borcumuz
olmadığından  aynı  durum  Belediyemiz  için  söz  konusu  değildir.  İller  Bankası  aracılığıyla  Belediyemize
gönderilen  Genel  Bütçe  Vergi  Gelirlerinden  Alınan  paydan,  Belediye  Meclisi  Kararlarına  göre  kullanılan
kredilerin  taksitleri  dışında  yukarıda  anılan  kurumların  talebi  ile  yapılan  herhangi  bir  Amme  Borcu  kesinti
bulunmamaktadır.  Böylece  yapacağımız  yatırımları  daha  rahat  planlamakta  ve  yapılacak  hizmetler  için
gerektiğinde borçlanma konusunda birçok belediyeye göre iyi durumda olduğumuz kanaatindeyim.

Halkın  mahalli  müşterek  ihtiyaçlarını  karşılamak  amacıyla  kurulan  belediyelerin  en  büyük  gelir
kalemi şüphesiz ki; 5779 Sayılı Kanun ile Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Alınan Paylardır. Ancak belediye
yöneticilerinin halka daha fazla hizmet sunabilmesi için bu payın haricinde yeni gelir kaynakları bulması çok
önemlidir. Bu kaynaklar başta öz gelirlerin arttırılmasının  yanında  diğer  kişi  ve  kurumlardan  alınacak  şartlı
veya şartsız ayni veya nakdî desteklerdir. Belediyemiz için 2014 yılı bu anlamda -diğer yıllara göre- Alınan
Bağış  ve  Yardımlar  kaleminin  yüksek  olduğu  bir  yıl  olarak  da  kayıtlara  geçmiştir.  Yıl  içinde  toplam
499.559,26 ¨  Alınan Bağış ve Yardımlar gelir kaydı yapılmıştır.

Belediyemizin 2014 Yıl sonu itibariyle borç/alacak durumu aşağıya çıkarılmıştır.

2014 Yıl Sonu Borç ve Alacaklar :

Piyasa Borç Toplamı :    817.694,36 ¨

İller Bankası Kredi Borç Toplamı : 4.446.970,81 ¨ (Faiz Dâhil)

Diğer Bankalar Kredi Borç Toplamı : 1.703.167,46 ¨ (Faiz Dâhil)

Resmi Kurumlar Borç Toplamı :    628.144,62 ¨ (Yapılandırıldı)

Büyükşehir Otopark Fon Hesabı : 7.431.787,19 ¨ (Otopark Hesabında Nakden Mevcut)

Toplam Alacak :    566.873,58  TL. dir.

 ÇEVRE ÇEVRE KORUMA KORUMA VE VE KONTROL KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ



                                      BağlıBağlı birimler birimler : :

a)a) Çevre Koruma ve Kontrol
                               b)b)  Park ve Bahçeler  

c)c) Temizlik İşleri
ÇalışanÇalışan personel personel durumu durumu : :

Şirket işçileri         :

    Park-bahçeler 13

                            Temizlik işl.    21                                                                                     

ÇalışanÇalışan   araç araç sayısı sayısı     : :

Kamyonet                            1

Sulama aracı (şirket)          1

Çöp toplama aracı (şirket) 3

Çim biçme makinası           3

Yabani ot tem.mak.            2

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,suçıktığı,kır düğün salonu,şehiriçi kavşaklar ve hıdırlık mevkii

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         : :

Çocuk  parkları,saz  mesire  yeri,  Saz  kır  düğün  salonu  çevre  düzenlemesi  ,  Suçıktığı  çevre  düzenlemesi
çalışmaları ve hıdırlık çevre 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,leylandi selvi ,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) 2014 yılında ;  İstasyon  Mahallesi,Kapalı  spor  salonu  yanı,Üçeylül  mahallesinde  Mehmet  Baş  parkı  oyun
gruplarında yenileme çalışmaları yapılmıştır.

 b)b)Hıdırlık  Sağlıklı  Yaşam  ve  Kültür  parkı  tamamlanarak  halkımızın  hizmetine  açılmıştır.Bu  parkta  yürüyüş
yolları,fitnes alanları,çocuk oyun alanları,mini golf,bocce sahaları,dinlenme ve piknik alanları mevcuttur.

c)c)  Saz-Suçıktığı arası derenin her iki yanı çimlendirilerek,aydınlatma direkleri dikilmiştir.

d)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 yapılmasına başlanılmıştır.

e)e)  Saz-suçıktığı arası yolun peyzaj ve ışıklandırma çalışmaları yapıldı.

f)f)Hıdırlık Sağlıklı Yaşam ve Kültür parkında bulunan golf sahasının üstü kapatılarak hizmete açıldı.

g)g)  Saz mesire alanı ve yeni hastane çevresinde peyzaj çalışmaları yapıldı.

h)h)  Sülmen bölgesi,Tafak,Şenköy ve Hacı Ömerler mahallelerinde  çocuk  parkı  düzenlemesi  yapılarak  oyun
grupları kuruldu.

ı)ı)  Hıdırlık bölgesinde kese böceği ile mücadele yapıldı.

i)i) Yeni mahalle olan yerlere gidilerek birimce gerekli etüd ve incelemeler yapıldı.

                                                           DURSUNBEY DURSUNBEY         İLÇESİNDEKİ İLÇESİNDEKİ         PARKLAR PARKLAR

P A R  K              A D I                   :                       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      KAPALI 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

21- ÇARDAKLI ÇOCUK PARKI                                                ALT ÇALCA-ÇARDAKLI 

22-……………………………………………………………         1. TOKİ

23-SEDİRKENT ÇOCUK PARKI                                                SEDİRKENT

24-ESENTEPE DİNLENME –SPOR VE ÇOCUK PARKI          ESENTEPE

25-YANDERE DİNLENME SPOR VE ÇOCUK PARKI         YANDERE

 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
21ton/gün(yaz),30 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.

                           2014 yılında 40 adet 400 Lt.lik, 120 adet 800 Lt.lik çöp konteyneri ,290 adet kül bidonu ,30
adet dış mekan çöp kovası alınarak hizmet alanlarına konulmuştur.

                           Hizmet alanlarının uygun görülen yerlerine konteyner cepleri yapılmıştır.

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

çevre  bilincini  arttırmak  ve  geliştirmek  amacıyla  Atık  pil  kampanyası  düzenlenerek,  dereceye  giren  okullara
TAP kuruluşu ve Belediyemizce çeşitli ödüller verilmiştir.

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.2014 yılında yaklaşık 140 ton ambalaj atığı toplanmıştır.

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  50  adet  büyük
plastik pil top lama kutusu,30 adet  küçük  karton  pil  top  lama  kutusu  bulunmaktadır.2013-2014  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
180.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 Balıkesir İli Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Belediyeler Birliğine üyelik
için başvuru yapılmıştır.Bundan sonraki çalışmalar Büyükşehir Kanununa göre yapılacaktır.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

174.468  Hektar  (1.744,68  km2)  yüzölçümündeki  Belediyemiz  sınırları  dâhilinde;  111  Mahallede
hizmetlerini yürütmektedir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü sağlıklı kentleşme için imar planlarına göre hareket etmekte, bugünün
ve yarının ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bir planlama anlayışıyla çalışmaktadır.  

             2014 2014 yılında yılında İmar İmar ve ve Şehircilik Şehircilik Müdürlüğü Müdürlüğü tarafından; tarafından;  

1-1- 42 adet İmar Durumu, 81 adet Yapı Ruhsatı, 59 adet Yapı Kullanma Belgesi,  8  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  hakediş  raporları  onaylanarak  Yapı  Denetim  Şirketlerine
ödemelerin yapılması sağlanmış, 2015 yılına sarkan inşaatlar için yılsonu seviye tespit tutanakları
hazırlanmıştır.

3-3- 2 adet Mevzii İmar Planı ve 6 adet İmar Plan değişikliği yapılmıştır.
4-4- Kaçak  yapılaşmaya  müsaade  edilmemiş  ve  gerekli  kontroller  yapılarak  6  adet  kaçak  yapıya

Yapı Tatil Zaptı düzenlenmiştir. 
5-5- 37 adet Tevhit-İfraz-yola terk ve ihdas işlemi gerçekleştirilmiştir.
6-6- Kadastro müdürlüğünce yapılan 15 adet cins değişikliği işlemi kontrol edilip bilgisayar  ortamına

işlenmiştir.
7-7- 3194 sayılı İmar Kanununun 17.nci maddesine istinaden İmar uygulamalarından meydana gelen

belediye hisseleri diğer hissedarlara satışı yapılmıştır. 
8-8- İmar harçları ve Otopark bedelleri hesaplanarak gerekli hesaplara yatırılmasının takibi yapıldı. 
9-9- Kesilen  ruhsatlar  başta  SGK  olmak  üzere  8  ayrı  kurum  ve  odalara  düzenli  yazışmalar  ile

gönderildi. 
10-10- Resmi kurum ve  vatandaşlardan  gelen  dilekçeler  incelenerek  çözüme  ulaştırılmış  ve  677  adet

yazışma yapılmıştır.
11-11- Bankaların gönderdiği Experlere, yapılar ve diğer taşınmazlar ile ilgili dosya,  ruhsat  ve  krokiler



çıkartılarak gerekli bilgi verilmiştir.  
12-12- Belediyemizce yapılan yol, park ve diğer çalışmalarında sınır güzergâhlarının belirlenmesi işlemi

yapılmıştır.
13-13- Halkımızın numarataj yönetmeliğine göre adres ve numaralama işlemleri takip edilerek işlemleri

tamamlanmıştır.
14-14- Dursunbey merkez için  Halihazır  harita  üretim  işi  ihale  edildi,  çalışmaların  2015  Nisan  ayında

tamamlanması bekleniyor. 
15-15- 1/100.000  ölçekli  Çevre  Düzeni  Planı  için  Organize  Sanayi  Alanı,  Konut  Gelişimi  Alanı  ve

Organize Hayvancılık Tesisi Alanları Planlaması için teklif sunuldu. 
16-16- 7 Adet Hayvancılık tesisi yapımı için Belediyemizce yapılacak işlemler tamamlandı. 

2014  YILINDA  VERİLEN  İMAR  DURUMU  BELGELERİ2014  YILINDA  VERİLEN  İMAR  DURUMU  BELGELERİ

AYAY ADETADET

OCAK 4

ŞUBAT 2

MART 10

NİSAN 3

MAYIS 1

HAZİRAN 1

TEMMUZ 6

AĞUSTOS 2

EYLÜL 5

EKİM 2

KASIM 3

ARALIK 3

T O P L A MT O P L A M 4242

2014  YILINDA  VERİLEN  YAPI  RUHSATLARI2014  YILINDA  VERİLEN  YAPI  RUHSATLARI

AYAY ADETADET

OCAK 3

ŞUBAT 2

MART 6

NİSAN 11

MAYIS 14

HAZİRAN 4

TEMMUZ 5

AĞUSTOS 24

EYLÜL 2

EKİM 2

KASIM 3

ARALIK 5

T O P L A MT O P L A M 8181

                                    

2014  YILINDA  VERİLEN  YAPI  KULLANMA  İZİN  BELGELERİ2014  YILINDA  VERİLEN  YAPI  KULLANMA  İZİN  BELGELERİ

AYAY ADETADET

OCAK 5

ŞUBAT 23

MART 5

NİSAN 1

MAYIS 2

HAZİRAN 9

TEMMUZ 1

AĞUSTOS 1

EYLÜL 0

EKİM 1

KASIM 8

ARALIK 3

T O P L A MT O P L A M 5959

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 

Dursunbey Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü olarak yapılan  faaliyetlerimizde  halkımızın  istek  ve  ihtiyaçları
doğrultusunda onlara nasıl daha kaliteli hizmet verilebilir düşüncesiyle projeler hazırlanmıştır. Bu doğrultuda
gerçekleştirdiğimiz  ve  halen  devam  etmekte  olan   “AKTİF  HAYAT”,”KADINLAR  İŞ’TE  “  ve
“DURSUNBEYDEKİ  TARIMSAL  POTANSİYELİN  TESPİTİ  “  projeleridir.  Projelerimizin  %  90’ı
Güney  Marmara  Kalkınma  Ajansı  tarafından  hibe  kapsamında  finanse  edilmiş,   %10  eş  finansman  
belediyemiz  tarafından  karşılanmıştır.  Bu  kapsamdaki  ”AKTİF  HAYAT  “  projesi,  içerisinde  bocce,
badminton,  mini  golf  sahaları  gibi  farklı  spor  faaliyetlerinin  gerçekleştirilebileceği,  spor  ve  kondisyon
aletlerinin bulunduğu, çocuk  oyun  parkları,  yürüyüş  ve  bisiklet  yolları  ile  piknik  alanlarından  oluşan  hıdırlık
mevkiinde yaklaşık 60 dönüm alan üzerine kurulmuştur.. Bu proje ile 7’den 70’e  herkesin spor faaliyetlerini
rahatça  yapabilmesi,  obezite  ile  mücadele  kapsamında  sağlıklı  yaşam  kriterlerinin  uygulanması,  fiziksel
aktivitelerin  arttırılması,  insanların  temiz  havada  oturabilme  piknik  yapma  ve  çocuklarıyla  kaliteli  vakit
geçirmelerine imkan tanınması amaçlanmıştır. Halen devam eden ”KADINLAR İŞ’TE” Projesi sayesinde
35 bayanımıza ahşap oyuncak yapımı öğretilerek üretime katılmaları amaçlanmıştır. Bayanlar el becerilerini
geliştirerek  sağlık  açısından  da  zararsız  olan  ahşap  oyuncakların  yapımı  eğiticiler  eşliğinde  öğretilerek
kadınların  iş  hayatında  istihdam  edilmelerinin  yolu  açılmıştır.  Bu  proje  sonunda  bayanlara  sertifikaları
verilecektir. Bunun yanında  “DURSUNBEYDEKİ  TARIMSAL  POTANSİYELİN  TESPİTİ”  projesinde
111 mahalleden 1000 adet numune alınarak analiz için laboratuara gönderilmiştir. Burada amacımız tarımsal
alandaki  verimliliği  arttırmak,  boş  arazileri  değerlendirmek,  üreticileri  bilinçli  tarıma  yönlendirmek  ve  bu
sayede  kırsaldan  göçün  önüne  geçmektir.  Analiz  sonuçları  mahallelerimizde  yaşayan  çiftçilerimiz  ile
paylaşılarak  yapılması  gereken  hususunda  bilgilendirilecek,  tarımsal  faaliyetlerin  verimi  ve  çeşitliliği
arttırılacaktır.  Bu  amaçla  üreticilerle  mahallelerde  anket  çalışmaları  düzenlenmiş  olup,  onların  bu  proje
hakkındaki görüşleri de alınmıştır. Yeni yetişecek ürünlerin ülkemiz ve  dış ülkelerdeki pazarlama imkanları
ile ilgili araştırmalar da yapılarak ve rapor haline getirilmiştir.

Ayrıca müdürlüğümüz bünyesinde evlilik öncesi eğitim ,aile danışmanlığı hizmetleri, aile içi iletişimi artırmaya
yönelik eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir.  Bununla  birlikte,  İlçemize  gelen  yatırımcılarla  görüşmeler
yapılarak ilçemizin kaynakları, yatırım ve istihdam alanları hususunda bilgiler verilmektedir. 

İşkur’dan  Toplum  Yararına  Projesi  kapsamında  5  işçi  alımı  yapılmış  bunlarla  ilgili  iş  ve  işlemler
yürütülmektedir.

İşkur hizmet noktasında 2014  yılı  içerisinde  2112  adet  işlem gerçekleştirilmiştir.  Bu  işlemler;  kayıt,  işsizlik
maaşı  başvurusu  ve  kestirilmesi,  işe  girmede  belge  temini,  işçi  talebi,  işletmeler  için  işkur  numarası
talebinden oluşmaktadır.

EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜEMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

11-2014 Yılı içinde Dursunbey Belediye Meclisince 10’uncu 5 yıllık imar programının kamulaştırmalar
kesimine ilave edilen ve kamu yararı kararı alınarak kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlardan olan ve
kısmen imar yol alanında, Kısmen Cami Alanında ve Kısmen İstasyon Ünite Merkezi alanıda kalan, 
İstasyon Mahallesi İstasyon Civarı Mevkii 131 ada 11 parsel,  Yeşil Alan olarak belirlenen Ferah Mahallesi
Kızılöz Yoyu Mevkii 197 ada 457 parsel,  İmar Yolunda kalan Bozyokuş Mahallesi Çobanbağı Mevkii 124
ada 41 parsel ve Yukarı Musalar Mahallesi, mahalle meydanında kalan Köy İçi Mevkii 137 ada 1 parsel
kamulaştırılarak işlemleri tamamlanmıştır.

22- 2014 yılı içinde 3194 sayılı İmar Kanununun 17. Maddesine göre; İlçemiz Ferah Mahallesi
Panayır Caddesi 11 ada 57, 58 ve 59 parsel sayılı taşınmazlardaki Belediyemize ait hisseler, Ferah Mahallesi
506 ada 214 nolu parsel, Bozyokuş Mahallesi 142 ada 64 parsel, 11 ada 60 parselin diğer şüyulu parsel
sahibine satılması, Çakmak Mahallesi 91 ada 36 parseldeki Belediyeye ait hissenin diğer parsel sahibine
satılması, Ferah Mahallesi Bademli Sokak 17 ada 343 parselin diğer hissedara satılması, Çiftçi Mahallesi 210
ada 46 parselin satılması ve İlçenin Üçeylül Mahallesi 297 ada 12 nolu parselde Belediyemize ait hissenin
diğer parsel sahibine satış işlemleri gerçekleştirilmiştir.

33- Müdürlüğümüzce, Tapu Müdürlüğünden gelen ay sonu evraklarının kontrolü ve kapatılması gereken
bildirimlerin kapatılması işlemleri yapılmıştır.

44- Müdürlüğümüzce kira süresi dolan veya tahliye edilen taşınmazların 3 yıldan fazla kiralama talebi
olanların ve daha önce 10 yıla kadar ihale edilebilmesi kararı alınan taşınmazların, Mali Hizmetler müdürlüğü
ile beraber kiralama işlemlerinin yapılması, ihale evraklarının hazırlanması ve ihale sonunda müstecir adına
kira tahakkuklarının yapılarak sisteme işlenmesi yapılmıştır.

55- Su abonelik, sözleşme, tahakkuk ve takip işlemleri Müdürlüğümüzce yapılmış olup, 30.09.2014 tarihinden
sonra Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ)’ne devredilmiştir.

66- Daha Önce Köy Tüzel Kişiliği olan ve 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu ile mahalleye dönüşen
yerleşim yerlerinde bulunan ve komisyonca ilgisine göre dağıtılan taşınmazlar ile ilgili Tapu Müdürlüğü ile
yazışmalar yapılmış olup, Dursunbey Belediyesi adına tescillenen taşınmazların tapuları mahallelerine göre
ayrılarak dosyalanmıştır.

77- Dursunbey Belediyesine devri yapılan taşınmazları, gelen talepler doğrultusunda kiralanabilmesi için
gerekli Meclis ve Encümen kararlarının alınabilmesi için yazışmalar yapılmış, kira ihalesine çıkarılarak
kiralanmaları sağlanmıştır.

88- Dursunbey Belediyesine devri yapılan arazilerin ve arsaların satışının yapılması konusunda gelen talepler
Müdürlüğümüzce değerlendirilerek satışının yapılabilmesi için Belediye Meclisince karar alınması yönünde
yazı yazılmış olup, karar sonrası Kıymet Takdir Komisyonumuzca belirlenen bedeller Belediye Encümenine
sunulmuş ve Encümence alınan ihale karaları doğrultusunda satışları yapılmıştır. İlçenin Aşağı Musalar
Mahallesinde bulunan arazilerden 110 ada 9 parsel   ve aynı mahallede bulunan 109 ada 3 parsel İlçenin
Kızılöz Mahallesinde bulunan 163 ada 10 parsel ile 160 ada 3 parsel ihale sonucu satışları yapılarak bedelleri
tahsil edilmiş ve tapu devirleri bu kişiler adına yapılmıştır.

99- 6360 sayılı kanun sonucu köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde bulunan ve 2/B arazisi olan
taşınmazların ileride yatırım amaçlı kullanılabilecek durumda olan taşınmazların Belediyemiz Meclisince satın
alınması yönünde karar alınması sonucu gerekli yazışmaların yapılması ve tapularının Belediyemiz adına
çıkartılması çalışmaları yapılmıştır. Bu arazilerden 6 adedi Müdürlüğümüzce Milli Emlak Müdürlüğünden
peşin alınarak tapu devri, Belediyemiz adına yapılmış olp, 1 adedi taksitli alınarak ödemesi devam

etmektedir. 

1010- İlçemizde yapımı devam eden Atıksu Arıtma Tesisi kolektör hattı alanında kalan 68 adet taşınmazların
kamulaştırılması için alınan kararlar doğrultusunda BASKİ adına, belediyemizce yapılması gereken işlemler
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile beraber yapılmıştır. Kamulaştırılması tamamlanan 410 ada 82 parsel, 455
ada 6 parsel, 412 ada 9 parsel, 412 ada 6 parsel ve 454 ada 8 parsel nolu taşınmazların BASKİ adına tescili
yapılmış olup, kamulaştırılma aşaması tamamlanmamış diğer parsellerin işlemleri devam etmektedir.

1111- 21.08.2014 tarih ve 1473 sayılı Dursunbey Kaymakamlığı yazısında belirtilen Envanter Kaydı ile ilgili
olarak, Bakanlar Kurulu Kararı ile kayıt altına alınması istenen taşınmazların ilgi yazının ekinde istenildiği
şekilde döküm kayıtlarının, Tapu Müdürlüğünce tescili yapılmış ve Belediyemize tapuları gönderilen
taşınmazların kayıt altına alınması işlemleri yapılmıştır.

1212- Köy Tüzel kişiliklerinden Belediyemize devri yapılan araçlarla ilgili olarak kiralanması için ihaleye
çıkartılması ve encümen kararlarının alınarak ihale sonunda sözleşmelerinin yapılması ve tahakkuklarının
yapılması işlemleri Müdürlüğümüzce yapılmıştır.

1313- Köy Tüzel Kişiliklerinden Belediyemize devri yapılan Çalka ve Kolektör makinelerinin ihale edilmesi için
encümen kakarı alınması ve ihale edilerek müstecirleri ile sözleşme yapılması, tahakkuklarının yapılması
işlemleri Müdürlüğümüzce yapılmıştır. 

1414- Belediyemize bağış yapan vatandaşlarımızın, şartlı ve şartsız bağışları için gerekli yazışmalar yapılmış
olup, şartsız bağışlar için Başkanlık Makamının oluru alındıktan sonra Tapu Müdürlüğü ile gerekli
yazışmaların yapılarak, Belediyemiz adına tapu tescillerinin yapılması sağlanmıştır.  

1515- Müdürlüğümüzce 2014 yılı için 347 adet resmi yazışma yapılmış, olup gelen resmi yazılara ve dilekçelere
cevap verilmiştir. 

1616- Müdürlüğümüzce, Mükelleflere ait Belediyemiz sisteminde ve arşivinde kayıtlı arazi, arsa ve binaların
satışlarının yapılabilmesi için Tapu Müdürlüğünce istenilen taşınmaz rayiç bedelleri yazılarak gönderilmiştir.

1717- Tapu Müdürlüğünce yeni tescil edilen taşınmaz tapularının vatandaşlarca verilen bildirimleri
Müdürlüğümüzce kabul edilerek kayıtları alınmış, Bina, arsa ve arazilerin vergi tahakkukları ile iş yerleri için
çevre temizlik vergisi tahakkukları yapılmıştır.

1818- Ölen kişilerin varislerince verilen taşınmaz mal bildirimleri kabul edilerek intikal işlemleri için rayiç değer
isteyen mükelleflere rayiç değerleri yazılarak verilmiştir.

1919- 2/b arazilerinin satışı sonucu tapu tescili yapılan tapuların mükelleflerce yapılan bildirimleri
Müdürlüğümüzce kabul edilerek kayıt altına alınmış ve mükellef dosyasına konularak arşivlenmiştir.

2020- Müdürlüğümüz Emlak Servisince yukarıda sayılan 15, 16, 17 ve 18’inci maddelerdeki işlemler için
günlük yaklaşık 100’e yakın vatandaşımıza hizmet verilmiştir. 

ZABITA AMİRLİĞİZABITA AMİRLİĞİ

1- Belediye  Zabıta  Amirliği,  bir  Zabıta  Amiri  ve  beş  zabıta  memuru  olmak  üzere  toplam  altı
çalışandan oluşmakta olup, kanunlar çerçevesinde faaliyetini sürdürmektedir.

2- Belediyemiz  tembih  ve  yasaklarına  aykırı  hareket  eden  145  adet  işyerine  tembih  ve  yasaklara
uygun hareket etmeleri hususunda  ihtarname  verilmiş  olup,  bu  ihtarlara  uymayan  44  adet  işyeri
hakkında İdari Yaptırım Karar Tutanağı, tutanak tanzim edilerek 5326 sayılı kabahatler kanununa
göre işlem yapılmıştır.  

3- Büyükşehir kanunu gereği Belediyemize bağlanan köylerde meydana gelen ölümlerle ilgili görevli
doktorlar defin izni için zabıta memuru nezaretinde zamanı içerisinde gerekli yerlere ulaştırılmıştır.
(57 Mahalle)

4- Bir yıllık sürede ilçemize gelen 18 dilenci yakalanarak, ilçe dışına çıkmaları sağlanmıştır. 58 seyyar
satıcı satıştan men edilmiştir.

5- 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.

6- Büyükşehir  Kanunu  gereği  köyden  mahalleye  dönüşen  102  mahalle  Baski  personeli  ile  yapılan
kontroller  neticesi  kaçak  su  kullanan  aboneleri  ve  sulama  yapan  kişileri  tespit  ederek  gerekli
uyarılar ve önlemler alınmıştır.

7- İlçe  Emniyet  Müdürlüğünün  denetimleri  esnasında  mevzuata  aykırı  işyerleri  tespit  edilerek,

Belediye Encümenince alınan karar gereği 2 işyeri mühürlenmiştir.
8- İlçe merkezi ve diğer  mahallelerden  gelen  hayvan  şikayetleri  yerinde  incelenmiş  olup,  meydana

gelen olumsuzlukların giderilmesi için kişiler yazılı ve sözlü uyarılmıştır. (90 dilekçe ve ihbar) 
9- 2014  yılı  içerisinde  terazi  beyannamesi  alınan  69  esnafımızın  terazileri  kontrol  edilip,  Balıkesir

Büyükşehir Belediyesince görevlendirilen terazi memuru tarafından damgalanması sağlanmıştır.
10- İlçe merkezinde yapımı bitmiş ya da devam eden inşaatlar denetlenerek gerekli emniyet tedbirleri

aldırılmış olup, müteahhitlere tembih ve uyarılarda bulunulmuştur.
11- Merkez ve civar mahallelerde yapılan denetimlerle tespit edilen ve göçmek üzere olup tehlike arz

eden yapılar tespit edilerek, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bildirilmiştir.
12- 2014  yılı  içerisinde  Belediyemiz  tarafından  Saz  Mesire  alanında  tertiplenen  Halk  konserinde

emniyetsiz durum oluşmaması için Zabıta tarafından bariyerlerle tedbir aldırılmıştır. Ayrıca, büyük
araçların mesire alanına girip parkına da engel olunmuştur.  

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

14- İlçenin çeşitli yerlerinde arsa içerisinde tehlike arz eden  su  kuyuları  tespit  edilerek,  kullanılan  su
kuyu sahiplerine gerekli emniyet tedbirleri aldırılmış,  kullanılmayan su kuyuları da Zabıta ve  Fen
İşleri ekiplerince yapılan çalışma neticesi kapatılmıştır.

15- 2014 yılı içerinde bulunan Resmi Bayramlar da, tören alanı düzeni sağlanmış olup, aksaklıklar ilgili
birimi aktarılarak sorunlar giderilmiş ve çelenk törenleri sorunsuzca yapılmıştır. 

16- Ramazan  Bayramında,  Belediyemiz  ve  Esnaf  Odasının  müşterek  düzenlemiş  olduğu  Ramazan
Çadırında gerekli düzenlemeler sağlanmış, yemek dağıtımında her gün bir Zabıta eşliğinde yemek
dağıtımına nezaret edilerek olumsuzluklara engel olunmuştur.

17- Kurban Bayramı öncesi, Hayvan Park yerinde gerekli düzen ve zemin  oluşturularak 7 kişiye çay
ve  aparatif  yiyecek  satışı  yapması  için  geçici  müsaade  verilmiştir.  Ayrıca,  kurban  satış  yerleri
düzenlenerek, hayvan indirme ve bindirme rampasının boş olması  sağlanmış  kargaşaya  müsaade
verilmemiş, Bayram bitiminde Hayvan Park yerinin temizliği, temizlik şirketine yaptırılmıştır. 

18- Kurban  Bayramı  süresince  kurban  kesim  yerleri  denetlenerek,  hayvan  atıkları  Belediyenin
belirlemiş olduğu yere atılması sağlanmış, kurallara uymayanlar hakkında sözlü ve yazılı uyarılarda
bulunulmuştur. 

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

20- 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.

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

22- 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.

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

24- 2014 yılı içerisinde Belediyemize işyeri açılış ruhsatı almak için  müracaat  eden  90  işyerine  Sıhhi
Müessese  ruhsatı  ve  37  işyerine  Gayrı  Sıhhi  Müessese  ruhsatı  olmak  üzere  toplam  137  adet
işyerine  işyeri  açma  ve  çalışma  ruhsatı  düzenlenerek  ruhsatsız  işyerlerinin  ruhsatlandırılması
sağlanmıştır. 

25- Belirtilen  süre  içerisinde  birimimize  havale  edilen  evraklar  arasında  cevaplanması  gereken  377
resmi, diğer birimlerden gelen 410 resmi yazı ve ödeme tebliğleri ve özel yazılara süresi içerisinde
gerekli cevaplar verilmiştir.

26- TÜİK  tarafından  araştırma  yapılması  için  görevlendirilen  personele  bir  zabıta  eşliğinde  listede
belirtilen kişilere ulaşması sağlanmıştır.

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

28- İlçemizde  faaliyet  gösteren  27  adet  T  Plakalı  ticari  taksilerin,  yönetmelik  çerçevesinde  gerekli
kontrolleri yapılmıştır.

29- Belediyemizce  şehir  içinde  yapılan  cep  parklarda  çalışan  kişiler  denetlenmiş,  vatandaşın  daha
rahat  trafik  akışını  sağlaması  için  cep_park  personelinin  verimli  çalışmasını  sağlama  yönünde
sürekli denetlenmişlerdir. 

30- Belediye  sınırları  içerisinde  trafiğin  ve  yayaların  daha  rahat  hareket  etmelerini  sağlamak  için
gerekli olan yerlere yaya geçitleri çizilmiştir. 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜFEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A- İÇME SUYU ÇALIŞMALARIA- İÇME SUYU ÇALIŞMALARI
1 –  95 adet su arızası giderildi.
B- KANALİZASYON HATTI ÇALIŞMALARIB- KANALİZASYON HATTI ÇALIŞMALARI
1- Ferah mah. Ferah Camisi tuvaletleri yenilendi.(3.000 TL)
2- Atık Su Arıtma Tesisi yer teslimi yapıldı.
C-  YOL C-  YOL –– KALDIRIM DÜZENLEMELERİ 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)
12- Durabeyler Mahallesi Parke Taşı Döşeme (1500 m2)
13- Sanayi Bölgesi Parke Taşı Döşeme. (2000 m2)
14- Mezarlık Arası Parke Taşı Döşeme.(1800 m2)
15- Mollaoğlu Mahallesi Bakır Sokak Parke Taşı Döşeme (500 m2)
16- İstasyon Mah. Gafur Mıcırlar Sokak Parke Taşı Döşeme (500 m2)
17- İmam Hatip Caddesi Taş Döşeme
D D –– YAPI İŞLERİ 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 3740.000 TL.
5- Mezarlık Duvar Yapımı  (250 m2)
6- Hastane Duvar Yapımı (450 m2)
7- Esentepe Duvar Yapımı (Devam ediyor)
8- Dursunbey Spor Kulübünün Duvar Yapımı (50 m2) 
9- Genç Ağa Sokak Sincanlı market arkası beton atımı.(500 m2)

E- GERÇEKLEŞTİRLEN İHALELERE- 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.
2-2014 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 İhalesi 53.750 TL.
4-Kilitli beton parke taşı ve bordür alım İhalesi 84.600,00 TL.
5- Kilitli beton parke taşı ve bordür alım ihalesi 94.800,00 TL.
6- Fitness Aletleri Satın Alınması 40.500,00 TL.
7- Beton Parke,  Bordür ve Görme Engelli Takip Taşı İhalesi 142.925,00 TL
8- Stabilize Malzeme Üretimi İhalesi 154.000,00 TL
9- İnşaat Ustası, İnşaat Kalfası, İnşaat İşçisi, Elektrik Sorumlusu, İş Makinası Operatörü Hizmeti İhalesi 557.520,00 TL
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