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ILGILI BIRIM Etüd Proje Müdürlügü          KONU :Faaliyet Raporu.    
KARAR ÖZÜ 2015 yili Faaliyet Raporu.   

Gündem  Geregi  yapilan  müzakere  sonucunda;  5393  sayili  belediye
kanununun  56  nci  maddesindeki  "Belediye  Baskani,  5018  sayili  Kamu  Mali  Yönetimi  ve  Kontrol
kanununun  41.  maddesinin  dördüncü  fikrasinda  belirtilen  biçimde;  stratejik  plan  ve  performans
programina göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmis performans ölçütlerine göre hedef gerçeklesme durumu
ile meydana gelen sapmalarin nedenlerini ve  belediye borçlarinin durumunu  açiklayanfaaliyet  raporunu
hazirlar. Bu faaliyet raporu Nisan ayi toplantisinda Belediye Baskani tarafindan Meclise sunulur. Raporun
bir  örnegi  Içisleri  Bakanligina  gönderilir  ve  Kamuoyuna  açiklanir"  hükmü  geregince  2015  mali  yili
içerisinde  yapilan  çalismalarla  ilgili  faaliyet  raporunun  sunuldugu  sekliyle  yapilan  oylama  neticesi
oyçoklugu ile kabul edilmistir.

 Belediye Birimlerinin faaliyetleri asagiya çikarilmistir.

  DURSUNBEYDURSUNBEY BELEDIYE BELEDIYE BASKANLIGI BASKANLIGI   2015 2015 YILI YILI FAALIYET FAALIYET RAPORU RAPORU

 YAZIYAZI İŞLERİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Görev, Yetki ve SorumluluklarGörev, Yetki ve Sorumluluklar

1-Belediye  Meclisi  ve  Belediye  Encümeninin  gündemini  hazırlamak,  üyelere  duyurmak,  gündemindeki
konuların  görüşülmesini  sağlamak,  alınan  kararları  karar  metni  haline  getirmek,  kesinleşmiş  kararların
uygulanması için ilgili birimlere göndermek. 

2-Belediyemiz Genel  Evrak  kayıt  işlemlerini  yürütmek  ve  bu  çerçevede  dışarıdan  Belediyemize  gelen
evrakların kayıtlarını yapıp ilgili birimlere havalesini yapmak,  ilgili birimlerden gelen evrakların dağıtımını
yapmak. 

3-Başkanlığa gelen tüm resmi evrak ve vatandaşın istek şikâyetlerini içeren dilekçeleri kabul etmek, ilgili
şahıs veya birimlere ulaştırmak. 

4-Memur ve kadrolu işçi personelin özlük dosyalarının tutulması ile personelin tayin,  terfi,  intibak,  nakil,
izin, istirahat, görevden ayrılma ve emeklilik gibi işlemlerini yapmak

5-Memur  ve  kadrolu  işçi  personelin  maaşlarının  ve  diğer  haklarının  verilmesi  ile  alakalı  evrakların
hazırlanması, kontörlü ve ödeme birimine verilmesini sağlamak

6-Kuruma alınacak olan memur ve işçi personel  için gerekli  çalışmaları yaparak  bunların imtihanları ile
alakalı mevzuat hükümlerini takip etmek

7-Personel ile ilgili olarak yayımlanan kanun, yönetmelik, yönerge ve genelge gibi mevzuatı takip eder ve



lüzumlu görülenlerin teşkilata duyurulmasını sağlamak 

8-Sendikalar ile yapılacak olan görüşmeleri koordine ederek süreci takip etmek

9-İlçe  genelinde  kültür  ve  sanat  etkinlikleri  ile  sportif  etkinliklerin  düzenlenmesinde  koordinasyonu
sağlamak. 

10-Arşivle ilgili çalışmaları yürütmek. 

11-İlan servisi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek

12-Belediye telefon santrali ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek

13-Türk  Medeni  Kanunu’nun  6.  maddesine  göre  evlenme  müracaatlarını  veya  diğer  Belediyeler
tarafından  hazırlanmış  evlenme  dosyasını  kabul  etmek,  evlenme  akdini  yapmak  ve  evliliklerin  nüfus
kütüğüne tescili için gerekli yazışmaları yapmak.

14-Özel Kalem harcamalarının yapılmasında gerekli prosedürü koordine etmek

15-Belediyeye  ait  telefon  aboneliklerinin  takibi,  ödemeye  hazır  hale  getirilmesi,  gerektiğinde  abonelik
değişikliği ve iptalleri işlerini yürütmek. 

16-Diğer  kurum  ve  kuruluşlardan  gelecek  birimi  ilgilendiren  bilgi  taleplerinin  mevzuata  uygun  şekilde
cevaplamak.

17-İdare tarafından verilecek diğer iş ve işlemleri yerine getirmek. 

İnsanİnsan Kaynakları Kaynakları

1  Müdür,  2  Memur,1  Kadrolu  İşçi,  9  Hizmet  Alımı  (Yazı  işleri  ve  Özel  Kalem)personeli  ile  hizmet
verilmektedir.

BirimBirim Faaliyetleri Faaliyetleri

Birimimizde 2015 yılı sonu itibari ile 1 adet Müdür, 1 adet personel işlerinden sorumlu memur ve
1 adet Evlendirme ve Meclis işlerinden sorumlu Memur personel ile evrak kayıt servisinde 1 adet kadrolu
işçi çalışmıştır. 

Personele  yönelik eğitim çalışmaları kapsamında 30  Aralık  2015  tarihinde  İş  Güvenliği  Eğitimi
düzenlenmiş ve bu  eğitime  tüm  kadrolu  işçiler  ve  sözleşmeli  personel  iştirak  etmiştir.  Ayrıca  İmar  ve
Şehircilik  Müdürlüğünde  çalışan  personele  yönelik  Türkiye  Belediyeler  Birliği  tarafından  Antalya  ve
İstanbul’da düzenlenen eğitimlere katılım sağlanmıştır. 

EncümenEncümen ve ve Meclis Meclis Kararları: Kararları:

2015  yılı içinde rutin olarak  yapılan aylık Meclis  toplantıları  dışında  3  adet  olağanüstü  toplantı
yapılmış olup,  Şubat  ayı tatil  hakkı  olarak  kullanılmıştır. Toplamda 14  Meclis  toplantısı  ve  16  birleşim
gerçekleştirilmiştir. Mayıs ve Ekim aylarında yapılan Meclis toplantıları kanuni zorunluluk gereğince 2’şer
oturum şeklinde gerçekleşmiştir. Bu toplantılarda Başkanlık Makamı tarafından gündeme alınan konulara
istinaden 166 adet Meclis Kararı alınmıştır. 

Encümen toplantıları aksi karar alınmadıkça Çarşamba günleri saat 14:00’te olmak üzere haftada
bir  gün  yapılmaktadır.  Başkanlık  Makamınca  yapılan  havaleler  gereğince  toplam  217  adet  Encümen
Kararı alınmıştır. Ayrıca Belediye Encümenimiz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince yaptığı İhale
Komisyonu görevi kapsamında  ihale  kararları  da  almaktadır.  İhale  komisyonu  vasfıyla  alınan  kararlar
2015 yılından itibaren alınan kararlara dâhil edilmemiş, ihaleyi yapan birimler tarafından takibi yapılmıştır. 

EvrakEvrak Kayıt: Kayıt:  

Belediyemize  gelen  resmi  evrak  ve  dilekçelerin  daha  sağlıklı  kaydedilmesi  amacıyla  2015  yılı
Mayıs ayından itibaren EBYS sistemine geçilmiştir. Böylece evrakların sanal  ortamda  kaydedilmesi  ve
havale yapılmasına imkân sağlanmıştır. Faaliyet raporuna esas dönem içinde birimimiz gelen yazı defterine
3603 adet evrak kaydedilmiş olup, evraklar ilgili servislere havale edilerek gereği yapılmıştır. Bu sayıya
diğer kurumlardan gelen resmi yazılar,  vatandaşlardan gelen dilekçeler  ve  diğer  birimlerden  Yazı  İşleri
birimine havale edilen evrak sayıları dâhildir. Faaliyet dönemi içinde birimimizden 2326 adet evrak çıkışı
yapılmıştır.



EvlendirmeEvlendirme İşleri: İşleri:

Belediyemizde evlendirme işleri bir adet memur tarafından yürütülmektedir. Dönem içinde 3 tanesi
yabancı olmak üzere 229 adet çiftin nikâhı yapılmıştır. Faaliyete esas dönem içinde İlçe dışında yapılacak
evlenmeler için düzenlenen Evlenme İzin Belgesi sayısı ise 7’dir.  Belediyemizce yapılan evlendirmeler ile
ilgili  2015  yılı  içinde  İlçe  Nüfus  Müdürlüğü  tarafından  rutin  teftiş  yapılmış  herhangi  bir  olumsuzluğa
rastlanmamıştır.  Bu yıl ilk  defa  Belediyemizce  nikâh  akitleri  yapılan  çiftlere  Kur’an  ve  Bayrak  hediye
edilmeye başlanmıştır.

ArşivArşiv İşleri: İşleri:
  
2015 yılı içinde arşiv evraklarının bilgisayar ortamına aktarılması çalışmalarına devam edilmiştir.

Bu amaçla istihdam edilen personel tarafından evrakların tarayıcıdan geçirilerek sayısallaştırılması
yapılmaktadır. Bilgisayar ortamında kaydedilen evraklar arşivleme programı ile düzenlenmektedir. EBYS
sistemi gereğince gelen ve giden evraklar sayısal ortamda bulunduğundan, arşivleme çalışmaları genel
olarak Mali Hizmetler birimine ait ödeme evraklarını kapsamaktadır. 

ÖZELÖZEL KALEM KALEM BİRİMİ BİRİMİ

BirimBirim Faaliyetleri Faaliyetleri

2015  yılı  içinde  Belediyemize  ait  taşıtların  uydu  üzerinden  takip  edilmesi  ve  istatistiklerinin
tutulması  amacıyla  Araç  Takip  Sistemi  kullanıma  sunulmuştur.  Böylece  sisteme  dâhil  tüm  araç  ve  iş
makinelerinin  anlık  çalışma  durumları,  hızları,  yapılan  kilometre,  yakıt  durumu  gibi  hususlar  anlık  ve
istatistikî olarak takip edilebilmektedir. 

SosyalSosyal Faaliyetler: Faaliyetler:

Nisan ayı içinde düzenlenen Gençlik Şöleni İlçemiz kapalı spor salonunda gerçekleştirilmiş, şölene
İlçemizde bulunan halk  oyunları  ekipleri  ile  ilçe  dışından  halk  oyunu  ekipleri  iştirak  etmişlerdir.  Şölen
kapsamında ünlü sanatçı Deniz Toprak’ta sahne almıştır.

Belediyemiz ve DUSGED derneğinin ortaklaşa tertip edilen Bahar Turnuvası bu yıl yoğun katılım
ile gerçekleştirilmiştir.  Oldukça  çekişmeli geçen maçlar  sonucu,  Muhabbetspor’u penaltı  atışları  sonucu
yenen Durabeylerspor takımı şampiyon olmuştur. 

Çanakkale Savaşlarının 100. yıl dönümü münasebetiyle İlçemizde ikamet eden bayanlara yönelik
Çanakkale  gezileri  düzenlenmiştir.  Geziler  kapsamında  binlerce  vatandaşımız  Çanakkale  savaşlarının
bulunduğu bölgeyi ziyaret etmişlerdir. 
       6.Yayla Şenlikleri Belediyemiz ve DUFAD Derneği ortaklığı ile 2015 yılında 13-14  Haziran 2015
tarihlerinde yapılmıştır. Şenlikler kapsamında Saz  Mesire  alanında sahne,  satış  stantları  ve  çocuk  oyun
grupları kurulmuştur. Yurt içinden ve yurt dışından halk oyunu ekipleri yöresel oyunlarını sergilemişlerdir.
Şenliklerin son günü Halk Konseri kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Emel Taşçıoğlu sahne almıştır. 

Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde İlçemiz Kent Meydanına kurulan sahnede ve Mehmet Akif
Ersoy  Kültür  Merkezinde  çeşitli  etkinlikler  düzenlenmiştir.  Bu  kapsamda  ilahi  ve  tasavvuf  konserleri,
Ramazan tiyatrosu,  ünlü sunucu İkbal  Gürpınar şiir  sohbeti,  Kur’an  dinletisi  gibi  etkinlikler  yapılmıştır.
Ramazan  ayı  içinde  bir  etkinlik  günü  ulusal  çapta  yayın  yapan  TV100  kanalından  canlı  olarak
yayınlanmıştır. Ayrıca Ramazan ayı süresince kurulan iftar çadırında halkımıza ve ihtiyaç sahiplerine her
gün iftar yemeği verilmiştir. “Ramazan in The Town” projesi  kapsamında 5  ayrı  ülkeden  gelen  9  adet
öğrenci yaklaşık 15 gün süresince İlçemizde misafir edilmiştir. Öğrenciler çeşitli Belediye faaliyetlerine ve
sosyal etkinliklere iştirak ederek İlçemiz tanıtımına katkıda bulunmuşlardır.

Geleneksel Dursunbey Panayırımız 10-14 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenmiştir. İlçemiz
ile çevre il ve ilçelerden yoğun katılımının olduğu panayırımızda birçok yerli ve yabancı esnafımız tanıtım ve
satış standı açmıştır. Bu yıl panayırın tam bir şenlik havasında geçmesi amacıyla eğlence ve etkinlik alanı
oluşturulmuştur.  Bu  alanda  çocuklara  yönelik  tiyatro,  sihirbaz,  kukla  atölyesi,  palyaço  gösterisi  gibi
etkinlikler yapılmıştır. Ayrıca Belediyemize ait evde sağlık hizmetleri ekibinin açtığı hizmet noktasında talep
edenlere  sağlık hizmeti sunulmuştur.  Panayırın  son  günü  Yağlı  Pehlivan  Güreşlerinin  76.sı  düzenlenmiş
olup,  birçoğu ülke çapında tanınmış olan yaklaşık 448  adet  güreşçinin  katıldığı  etkinlik  adeta  “Küçük
Kırkpınar”a  dönüşmüştür.  Oldukça  çekişmeli  geçen  turnuvada  rakiplerini  yenen  Recep  Kara
Başpehlivanlığı kazanmıştır. Güreşleri yaklaşık 7  bin civarında vatandaş  tarafından canlı olarak  izlenmiş,
ayrıca yerel ve ulusal basın tarafından haber halinde duyurulmuştur. 



İlçemizin Kurtuluş Günü olan 3 Eylül tarihinde yapılması planlanan kutlamalar, ülkemizde yaşanan
terör olayları nedeniyle iptal edilmiştir.  Manevi bir  havada yapılan kutlamalar kapsamında,  şehitlerimizin
ruhuna mevlit okutulmuş ve halkımıza lokma ikramı yapılmıştır. 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile İl genelinde halı saha futbol turnuva olan Mahalle Ligi
etkinliğinin İlçemiz ayağı Kasım ve Aralık aylarında yapılmıştır. Bu kapsamda kırsal  mahalleler  ve  İlçe
merkezinden Yıldızlar ve Gençler kategorisinde oluşturulan takımlar karşı karşıya gelmiştir. Final maçları
sonucu şampiyon olan takımlarımız İlde yapılacak finallere gitme hakkı kazanmışlardır.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Görev,Görev, Yetki Yetki ve ve Sorumluluklar Sorumluluklar

Belediye  Birimlerinden  gelen  teklifler  çerçevesinde  Belediyemizin  tahmini  bütçesini  hazırlamak,
ilgili aşamalarını izleyerek  bu  bütçenin  meclisimize  kabulünden  sonra  Belediyemize  ait  tüm  ödemelerin
bütçeye  ve  yasa,  tüzük  ve  yönetmeliklere  uygun  olarak  bir  program  içinde  yapılmasını  sağlamak  ve
denetlemek, bütçedeki sapmalara göre aktarma yapmak.

Mali yılsonunda önceki yıla ait hesabı çıkartmak, kesin hesabın Meclise kabulünde sonra yönetim
dönemi hesabını Sayıştay’a sunmak.

Belediyemiz Ayniyat ve Demirbaş hesabını tutmak.

Belediyece idare edilen ambar, imalathane, ocak vb.  müesseselerden her birinde bulunacak, her
türlü madde,  eşya  ve  malzeme  ile  daire  ve   kurumlardaki  demirbaş  eşyaların  giriş  ve  çıkış  işlemlerini
yaparak korunmasını sağlamak. 

Alımı  yapılan  mal  ve  malzemenin,  ilgili  teknik  ve  idari  şartnamelerin  doğrultusunda  ve  ayniyat
yönetmeliği esaslarına göre diğer işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.

Yeni alınan araçlara Plaka ve Ruhsat çıkarır, araçların, motorlu araç, makine ve teçhizatların kaza
ve sigorta işlemlerini takip etmek. 

Ekonomik ömrünü dolduran veya hurdaya ayrılacak araçların trafik kayıtlarından düşürülmesi için
gerekli işlemleri yapar, ayrıca her türlü hibe araç ve gerecin Belediyeye intikal işlemlerini yerine getirmek.

 Belediyemizin kanunlarla belirlenen her türlü vergi, resim, harç ve çeşitli gelirlerin tarh, tahakkuk
ve tahsilât işlerini yürütmek, diğer birimlerce verilen her türlü hizmetlerin karşılığında bu birimlerimizin gelir
tarifesi  ile  belirlenen  miktarlar  üzerinde  hazırlamış  oldukları  tahakkukları,  tahsildarlar  vasıtasıyla  tahsil
edilmesini ve bu tahsilâtların Belediyemiz hesaplarına geçirilmesini sağlamak. 

Her yıl Dursunbey Belediyesi Gelir tarifesinin hazırlanması için hizmet veren diğer birimlerin tarife
tekliflerini 5393  sayılı Belediye kanununa ve 2464  sayılı Belediye gelirleri kanununa göre  düzenleyerek
bütçe ile birlikte Meclisimize sunmak ve meclis tarafından onaylanan gelir tarifesinin takip ve tahsil etmek.

Ödeme evraklarını kontrol  etmek  ve  alacaklılara  5018  sayılı  kanun  hükümlerine  göre  borçları
ödemek. Ödemelere  ve  Muhasebe İşlemlerine ilişkin evrakları  muhafaza etmek,  arşivlemek. Ayrıca bu
ehvrakları elektronik arşiv sistemine aktarmak.

Resmi kurumlara olan borçları takip etmek ve ödemek.

2886  Sayılı  Yasaya  göre  yapılacak  taşınmaz  ihaleleri  dışında  kalan  ihalelerde,  ihale  ile  ilgili
belgeleri hazırlamak.

Tahsilat servisinden gelen ve vadesinde ödenmeyen borçların ön takip  işlemlerini yapmak ve ön
takip aşamasında borçlu mükellefler tarafından yapılacak ödemelerin tahsilini sağlamak. 

6183  sayılı  Amme  Alacaklarının  Tahsili  Usulü  hakkında  kanuna  göre  takibe  alınan  amme
alacaklarını, vergi türleri itibariyle icmal defterine işlemek.

Amme  alacağını  güvence  altına  almak  amacıyla  borçlulardan  teminat  talebinde  bulunmak  ve
gerektiğinde ihtiyati haciz uygulaması ile ilgili işlemleri yapmak. 

Ödeme  emirlerinin  tebliğ  sürecini  yürütmek,  ödeme  emri  tebliğine  rağmen  borcunu  ödemeyen
veya mal bildiriminde bulunmayan borçlular için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkında
kanuna göre takibini yapmak.

İcra  memurunun  bulunmadığı  hallerde  Belediye  alacakları  için  cebri  icra  yoluyla  gerekli
kovuşturmaları yapmak. 



Yapılan tahsilatı,  tecilleri,  terkinleri  ve  muhasebeleştirmesi gereken diğer  işlemleri  ilgili  birimlere
bildirmek. 

Amme borçluları ile ilgili olarak 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında kanun ve
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde haciz uygulaması ile taşıma işlemini yapmak. 

Cebri icra yoluyla kovuşturma yapılan Belediye alacakların tahsil etmek ve tahsil olunan paraların
Belediye Veznesi’ne veya bankaya yatırılmasını sağlamak. 

Belediyemiz görev alanında faaliyet gösteren ve sürekli hükümlülüğü gerektiren vergilerden dolayı
mükellef ya da sorumlu durumunda olan gerçek ve tüzel kişilerin hükümlülüğe giriş, çıkış ve değişikliklerle
ilgili yoklama işlemlerini yapmak ve sicil kayıtlarını tutmak. 

Diğer kurum ve kuruluşlardan gelecek birimi ilgilendiren bilgi taleplerinin mevzuata uygun şekilde
cevaplamak.

İdare tarafından verilecek diğer iş ve işlemleri yerine getirmek. 

İnsanİnsan Kaynakları Kaynakları

1 Müdür, 1 Ayniyat Saymanı, 1 Tahakkuk görevlisi Taşeron Şirket Elemanı, 2 Tahsildar, 1 Bilgi -
İşlem ve Arşiv İşleri  Taşeron Şirket  elemanı ve  1  Muhasebe İşleri  Yardımcısı Taşeron  Şirket  elemanı
olmak üzere toplam 7 adet  personel ile çalışmalarını sürdürmektedir.

BirimBirim Faaliyetleri Faaliyetleri

         MALİ MALİ İŞ İŞ VE VE İŞLEMLER: 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 2015 2015 YILI YILI GİDER GİDER BÜTÇESİNİN BÜTÇESİNİN DÖKÜMÜ DÖKÜMÜ

BütçeBütçe ile ile verilen verilen Ödenek Ödenek (Aktarma (Aktarma İşlemleri İşlemleri Öncesi) Öncesi)

Personel Giderleri :   2.918.000,00 TL

Sosyal Güv.K.Devlet Primi Gid. :      459.000,00 TL

Mal ve Hizmet Alım Giderleri : 11.250.600,00 TL

Faiz Giderleri :      400.000,00 TL

Cari Transferler :      401.000,00 TL

Sermaye Giderleri :   4.846.400,00 TL

Yedek Ödenek :   2.240.000,00 TL

TOPLAMTOPLAM             22.515.000,00 TL

     Bütçe Bütçe ile ile verilen verilen Ödenek Ödenek

(Bütçeiçi(Bütçeiçi Aktarma Aktarma İşlemleri İşlemleri Sonrası) Sonrası) GerçekleşenGerçekleşen

Personel Giderleri :   3.028.595,52 TL   2.835.707,04
TL

Sosyal Güv.K.Devlet Primi Gid. :      402.012,77 TL      402.012,77
TL

Mal ve Hizmet Alım Giderleri : 14.462.500,10 TL 14.462.500,10
TL



Faiz Giderleri :      664.532,01 TL      664.532,01
TL

Cari Transferler :      621.109,20 TL      621.109,20
TL

Sermaye Giderleri :   3.336.250,40 TL   3.336.250,40
TL

Yedek Ödenek :     Aktarma Aktarma         
.TOPLAMTOPLAM             22.515.000,00 TL

22.322.111,52 TL

2015 Mali Yılı Harcama Toplamı 22.322.111,52 TL olarak gerçekleşmiştir.

EKONOMİKEKONOMİK KODLAMAYA KODLAMAYA GÖRE GÖRE 2015 2015 YILI YILI GELİR GELİR BÜTÇESİNİN BÜTÇESİNİN DÖKÜMÜ DÖKÜMÜ

BütçeBütçe İle İle Tahmin Tahmin Edilen Edilen GerçekleşenGerçekleşen

Vergi Gelirleri :   2.188.000,00 TL   1.737.001,89 TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri :   1.299.000,00 TL   1.007.037,17 TL

Alınan Bağışlar ve Özel Yard. :   4.525.000,00 TL   2.074.685,23 TL

Diğer Gelirler : 13.792.000,00 TL 12.176.563,31 TL

Sermaye Gelirleri :      711.000,00 TL      280.635,52 TL

TOPLAMTOPLAM :           22.515.000,00 TL 17.275.923,12 TL

2015 Mali Yılı Bütçe Gelir Toplamı 17.275.923,12 TL olarak gerçekleşmiştir.

FİNANSMAN/BORÇLANMAFİNANSMAN/BORÇLANMA DURUMU: DURUMU:  

2015  Mali Yılı Borçlanması faiz hariç 5.435.936,44  TL,   Yıl içinde ve önceki  yıllarda yapılan
borçlanmaların anapara taksit ödemeleri de 1.757.061,40 TL 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  2015  Yılı
içerisinde  4.749  Yevmiye  kaydı  yapılmıştır.  Aylık  dönemler  halinde  Maliye  Bakanlığına  gönderilmesi
gereken mizanlar herhangi aksaklığa meydan verilmeden zamanında Maliye Bakanlığı Muhasebat  Genel
Müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilmiştir. Türkiye İstatistik Kurumuna ve diğer kurum ve kuruluşlar
tarafından istenilen istatistikî veriler zamanında ve eksiksiz olarak  hazırlanıp gönderilmiştir.  Ayrıca;  2015
yılı içerisinde 268 adet resmi yazışma yapılmıştır. Belediyeden alacağı olan şahıs ve  şirketlere  ödemeleri
banka hesaplarına yapıldığında SMS ile veya telefon edilmek suretiyle mutlaka bilgi verilmiştir.

AYNİYATAYNİYAT SERVİSİ: SERVİSİ:  Belediyeye alınan mallar için 2015 Yılı içerisinde 603 adet Taşınır İşlem Giriş Fişi
düzenlenmiştir. Bunlardan 555 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.  Belediye
Birimlerinde  yapılan  mal  ve  hizmet  alımları  için,  bazı  durumlarda  tanzim  edilmesi  gereken  Harcama
Pusulaları Ayniyat Saymanı tarafından düzenlenmiştir. Belediye Birimlerinin genelini ilgilendiren akaryakıt
ihalesi diğer yıllarda olduğu gibi 2015 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. 2015 Yılı içerisinde toplam 858 adet
Ödeme  Emri  düzenlenerek  mükelleflere  tebliğ  edilmek  üzere  İlçe  içerisindekiler  Zabıta  Birimine,  ilçe
dışındakiler de Posta’ya verilmiştir. 

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  alınmıştır.  Belediyemizdeki  bilgi  işlem  ağı  aynı
zamanda internete de açık olduğu için zaman zaman ağda kesilmeler olmakla birlikte 2015 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  taşeron  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
2014 yılına ait yevmiye ve ekleri taranarak  arşiv sistemine aktarılmıştır.  2016  yılı içerisinde hizmet alımı
yapılmak suretiyle daha  önceki  yıllardan  kalan  İhale  İşlem  Dosyalarının  da  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. 2015 Yılı bilânçosuna göre Belediyemiz
465.497,20 TL olumlu faaliyette bulunmuştur.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden 2015  yılı Gider  Kesin hesabına göre
Personel Giderlerinin, 2014 yılı Bütçe Gelir Kesin Hesabına oranı % 17,14 olarak gerçekleşmiştir.

Personel Giderlerinin 2015  yılı kendi  içindeki durumu ise;  Bütçe Gelirleri,  17.275.923,12  TL Personel
Giderleri de 2.835.707,04  TL olarak  gerçekleşmiş olup Personel  Giderlerinin Bütçe Gelirine oranı   %
16,41’dir. 

2015  Mali  Yılı  Gider  Bütçe  tahmini  22.515.000,00  TL,  Gider  Bütçe  gerçekleşmesi  ise
22.322.111,52  TL’dır.  Gider  Bütçesi  %  99,14  oranında  gerçekleşmiştir.  2015  Mali  Yılı  Gelir  Bütçe
tahmini  de  22.515.000,00  TL,  Gelir  Bütçesi  ise  17.275.923,12  TL  olarak  gerçekleşmiş  olup
gerçekleşme oranı % 77’dir.

2015 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 vadesi geçmiş herhangi bir borcumuz bulunmamaktadır. Sosyal  Güvenlik Kurumu’na olan
ve 6552 Sayılı Kanuna göre yapılandırılmış borçlarımız iki ayda bir ödeme takvimine göre ödenmektedir.
Borçlar  konusunda  takipli  duruma  düşülmemiş  ve  İller  Bankası  payımızdan  yüzde  yirmi  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 yirmisi 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  kredi  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 2015 yılı da bu anlamda Alınan
Bağış  ve  Yardımlar  kaleminin  yüksek  olduğu  bir  yıl  olarak  kayıtlara  geçmiştir.  Yıl  içinde  toplam
2.074.685,23 TL Alınan Bağış ve Yardımlar gelir kaydı yapılmıştır.

Belediyemizin 2015 Yılsonu itibariyle borç/alacak durumu aşağıya çıkarılmıştır.

2015 Yıl Sonu Borç ve Alacaklar :

Piyasa Borç Toplamı : 1.549.163,72 TL (2015 Devri)

İller Bankası Kredi Borç Toplamı : 8.085.880,22 TL (Faiz Dâhil)

Diğer Bankalar Kredi Borç Toplamı : 3.420.807,46 TL (Faiz Dâhil)

Resmi Kurumlar Borç Toplamı :    540.119,10 TL (Yapılandırmadan kalan taksitler)

Toplam Alacak :    783.525,73 TL (Gecikme Hariç Anapara)

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ0

Görev, Yetki ve SorumluluklarGörev, Yetki ve Sorumluluklar

1-Belediye  yetkisinde  olan  üst  ve  alt  yapıların  hedeflenmiş  plan  çerçevesinde  ve  bu  kapsamda  elde
edilmiş projelere göre yatırım planlanması ve uygulamasını yapmak, yapı tesis ve büyük onarım işleri, ihale
şartname dosyasını hazırlamak, ihaleden sonra sözleşme esasları doğrultusunda yapım kontrollüğü, yapım
sürecinde inşaatları hak edilişlerinin hazırlanması, inşaatların bitiminde geçici ve kesin kabullerin yapılması
ve kesin hesapların tamamlanması ve takip edecek yılın inşaat programının hazırlanmak, 

2-Belediye hizmet alanında bulunan yolların bakım ve onarımını yapmak, son imar durumunda belirtilmiş
yeni yollar açmak, 

3-Tabii afet ve benzeri durumlarda ilgili birimlere yardımcı olmak,

4-Kış mevsiminde karla mücadele ve buzlanmaya karşı tedbir almak, tuzlama yapmak.

5-İlçe hudutları dâhilinde imar planlarına uygun alt ve üst yapıları onarımını sağlamak gerektiğinde yasalar
çerçevesinde başkalarına yaptırmak,  kontrol  etmek,  plansız alanlarda mevcut kadastral  duruma uyarak
aynı görevleri yerine getirmek, 

6-Belirlenen programlar  çerçevesinde  projeler  üretmek  ve  fizibilite  raporlarına  hazırlamak  müdürlüğün
imkânları  nispetinde  projeler  yapmak,  yapılacak  ve  üst  yatırımlara  alternatif  olacak  görüş  bilgi,  belge
düzenlemek. 

7-4734 sayılı yasa kapsamında yapım, onarım, ikmal ve  malzeme temini işlerinde Kamu İhale Kanunu,
Yönetmelikleri ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bayındırlık işleri kontrol  yönetmeliği hükümlerine uygun
şekilde kontrol görevlerini ifa etmek 

8-Müdürlük  bünyesinde  çalışan  personelin  çalışmalarını  denetlemek,  incelemek,  soruşturmak,  izin
taleplerini incelemek, puantajlarını tutmak, 

9-Diğer Müdürlüklerle irtibat kurarak araç, gereç ve iş gücü yardımı sağlamak

10-Büyükşehir  Belediyesi  bünyesinde  bulunan  alt  ve  üst  yapı  kuruluşları  ile  koordinasyonu  sağlamak



5216, 5393, 3194 sayılı yasalar ve yönergeler doğrultusunda uygulama yapmak 

11-Birimle ilgili yazışmaları yapmak

12-Yatırım programını hazırlamak (5 yıllık olarak)

13-Büyükşehir Belediyesinden alınan yetkiye istinaden İlçe ve mahalle mezarlıkları ile ilgili düzenlemeleri
yapmak, 

14-Birime tahsisli araçların ve  iş  makinelerinin tamirlerinde ihtiyaç duyulan, gerekli  görülen malzeme ve
yedek parçaları tespit edip, Satın Alma bölümünden talep ederek elde edilmesini sağlamak. 

15-Gerek İş Makineleri gerekse diğer araçlarımızın tamirleri için acil  ihtiyaç duyulan malzeme ve yedek
parçaların imalat ve  yapım yoluyla direk  müdürlükçe  piyasa  araştırması  yapılarak  ilgili  yasa  maddeleri
gereğince temin edilmesini sağlamak. 

16-Müdürlükçe  teknik  imkânsızlıklar  nedeniyle  yapılamayan  araçların  ve  muhtelif  işlerin  piyasada
yaptırılmasını sağlamak. 

17-Belediyemiz araçlarının ve iş makinelerinin akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarını karşılamak.

18-İş makinelerinin günlük, haftalık ve aylık çalışma programlarını hazırlamak, 

19-Belediye Başkanının vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak.

İnsan Kaynaklarıİnsan Kaynakları

1 Müdür V.,1 Kadrolu Memur, 1 Mimar, 1 Mühendis, 24 Hizmet Alımı,18 Kadrolu İşçi Personeli ile
hizmet verilmektedir.

Sunulan HizmetlerSunulan Hizmetler

A-A- İÇME SUYU,BORU DÖŞEME ÇALIŞMALARIİÇME SUYU,BORU DÖŞEME ÇALIŞMALARI

1 –  Bayırpınar Su hattı kazılması. (1715 m)
2 – Sanayi Caddesi Boru Atılması. (100 m)
3 – Bayırpınar Su Hattının Taşınması.
4 – Çanakçı Mahallesi Sel suyu hattı yapılması.(50.000,00 TL)
5 – Durnacık Mahallesi Sel Kanalı Yapımı.(60.000,00 TL)    

B-B- YOL YOL –– KALDIRIM DÜZENLEMELERİ KALDIRIM DÜZENLEMELERİ

1-Muhtelif Mahalle ve Sokakların Çöken Parke taşların ve bordürlerin düzenlenmesi. (1000 m2)
2-Muhtelif Mahalle ve sokaklarda Kar temizleme ve tuzlama çalışması.

3-Sanayi Caddesi Parke Taşı Döşenmesi. (4500 m2 – 112.500,00 TL)
4-Çiftci Mahallesi Hacı Hüseyin Camiisinin üst tarafına yol yapılması.(670 m2)                        

5- Mezalık önü yol düzenlemesi için Parke Taşı Döşenmesi.(7000 m2 )
6-Mollaoğlu Mahallesi Şaheste Yokuşu Parke Taşı Döşenmesi. (400 m2)
7- Kent Meydanına Anıt Bayrak Direği dikilmesi ve parke taşı döşenmesi. (100 m2 - 30.000,00 TL)
8- Üçeylül Mahallesi Sokaklarına Parke Taşı Döşenmesi.  (324.000,00 TL-  12.960 m2 )
9- Çakmak Mahallesi Sokaklarına Parke Taşı Döşenmesi.  ( 142.000,00 TL- 5.680 m2)  
10- Çiftci Mahallesi KYK arkasına parke taşı döşenmesi. ( 300 m2)                                  
11- Şehir içindeki Bordür ve Kaldırımların Boyanması. (2000 m)
12- Bozyokuş Mahallesi Hürriyet Sokakta Parke Taşı Döşenmesi (600 m2)
13- İlçemiz 95 Kırsal Mahallemize parke taşı döşenmesi.(74747 m2 – 1.868.675,00 TL)
14- Beyel, Göbül, A.Akçaalan, Hacıömerlere, Küçükler, Işıklar Mahallerinin yağmurlardan dolayı
bozulan yolların tesviye ve yol çalışması yapılması.(7.000,00 TL)
15- Suçıktı Mesire Yerine Dekoratif Taş Döşeme ve duvar tamiratı.(10.350,00 TL)
16- Üçeylül Mahallesi Başaran Sokağa Parke Taşı Döşenmesi.( 250 m2)
17- Çiftci Mahallesi Saz Restaurant Arkası Parke Taşı Döşenmesi.( 180 m2)
18- Çakmak Mahallesi Kahvecioğlu Sokak Parke Taşı Döşenmesi. (300 m2)
19- Bozyokuş Mahallesi Sivri Saz Sokak Parke Taşı Döşenmesi.(150 m2)
20- Cebeci Mahallesi Suçıktı Bulvarı Kaldırım Çalışması.(1000 m)
21- Çakmak Mahallesi Demirciler Caddesi Yol ve Kaldırım Çalışması.(2000 m2)



22- Çiftci Mahallesi Keresteciler Caddesi yol yapımı Parke taşı döşenmesi.(6000 m2)
23- İsmail Dayı Caddesi Asfalt, Kaldırım ve sel ızgarası yapımı.(14.436 m2 Asfalt)
24- Mezarlık Parke Taşı Döşemesi.(300 m2)
25- Fatin Zorlu Caddesi Kaldırım Düzenlenmesi.(1400 m2)
26- Ferah Mahallesi Ferahevler Caddesi Parke Taşı Döşenmesi.(350 m2)
27- Balıkesir Caddesi Asfalt çalıması yapımı.(11.000 m2 )
28- Balıkesir Caddesi Kaldırım ve Bordürlerine beton atılması.
29- İsmail Dayı Caddesi (Kaymakamlık Önü) Asfalt Atılması. (660 m2)
30- Filiz Sokağa Parke Taşı Döşenmesi.(100 m2)

C C –– YAPI İŞLERİ YAPI İŞLERİ

1- Vakıf Mahallesi Şahinoğlu Sokakta eski bina yıkımı yapılması.
2- ÜçeylülMahalesi Esentepe Mevkiisinde duvar yapımı.(350 m2)
3- Bozyokuş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Duvar yapımı.(27 m3)
4- Sanayi Yazıhane yapımı.

5- SülmenCamiisinin Taş Duvar Yapımı  (40m2 – 2000 TL)
6- Çiftci Mahallesi Hacı Hüseyin Camiisinin üst tarafına duvar yapılması.(25 m3)
7- Üçeylül Mahallesi Çukurharman Duvar – Kanal Yapımı. (45 m2 – 3000 TL)
8- Üçeylül Mahallesi Sedirkent Duvar Yapımı.(1400 m2)
9- Mezarlık Duvar yapımı (2100 m)
10- Mezarlık Boyanması. (750 m)
11- Çiftci Mahallesi Saz Bölgesine Bosna Çeşmesi Yapılması.(25.000,00 TL)
12- Keresteciler Sokakta Duvar Yapımı.(3.750,00 TL)
13- Horata Meydanına Çocuk Parkı Yapılması.(60.000,00 TL)
14- Mezarlık Sokağa Musalla Taşı Yapılması.(2000,00 TL)
15- Üç eylül Mahallesi Rögar yapılması.
16- Çakmak Mahallesi Rögar Yapılması.
17- Çiftci Mahallesi Saz Deresi Üzerine Panayır Alanına Köprü yapılması.
18- Sanayi Caddesi Sulama kanalı rögar yapımı.
19- İsmail Dayı Caddesi Varol Apartman Önü Duvar yapılması.(9,6 m3)
20- Raif Eriş Caddesi Duvar yapılması.(200 m2)
21- İstasyon Mahallesi Yol Üzerine sel suyu için ızgara yapımı.
22- Mezarlık bakımı-temizlik yapımı.
23- Panayır Caddesi rögar indirme ve sel suyu temizleme
24- Balıkesir Caddesi Duvar yapımı.(450 m2)
25 - Demirciler Caddesi Su çıktı deşarj kanalı 70 m’sinin yenilenmesi
26- Beyel Mahallesi Hizmet binası yardım. (500,00 TL)
27- Arıklar Mahallesi Mezarlığı ve Hizmet binasının bakımı.(3.500,00 TL)
28- A.Akçaalan Mahallesi Umumi Tuvalet bakımı.(30 m2 – 6.000, 00 TL)
29- A.Yağcılar Mahallesi Mezarlık Bakımı.(700,00 TL)
30- Beyel Mahallesi Aşevi yapılması. (20.000,00 TL)
31- Beyel Hizmet binasının pencerelerinin yenilenmesi.(5.000,00 TL)
32- Çamköy Mahallesi Aşevi çatısının tadilatının yapılması.(5.000,00 TL)
33- Değirmenciler Duvar yapımı. (20 m3 – 20.000,00 TL)
34- Delice Mahallesi Hizmet binası adilatı.(3.800,00 TL)
35-Demirciler Mahallesi Hizmet binası bakımı ve Wc malzeme verilmesi.(2.300,00 TL)
36- Dereköy Mahallesine Umumi Tuvalet yapılması. (5.000,00 TL)
37- Durabeyler Mahallesi Duvar yapımı.(330 m3 – 35.000,00 TL)
38- Durnacık Mahallesi Hizmet binasının tadilatını yapılması. (110 m2  - 25.000,00 TL)
39- Güğü Mahallesi Hizmet Binası bakımı.(3.000,00 TL)
40- Hacıömerler Mahallesi Hizmet binası çatısının yapımı.(3.500,00 TL)
41- Hamzacık Mahallesi Umumi WC bakım onarımı.(8.000,00 TL)
42- Hondular Mahallesi Hizmet Binası Bakım Onarım. (1.000,00 TL)
43- Hopanlar Mahallesi Aşevi yapımı. (80 m2 – 4.700,00 TL)
44- İsmailler Mahallesi Hizmet binası bakım onarım yapılması. (2.500,00 TL)
45- Kardeşler Mahallesi  Aşevi yapımı. (150 m2 – 5.000,00 TL)
46- Kardeşler Mahallesi Umumi WC bakım onarımı. (2.600,00 TL)
47- Kavacık Mahallesi Mezarlık Duvarının yapılması.(1600 m – 40.000,00 TL)
48 –Kavacık Mahallesi Hizmet Binası bakım onarım yapılması.(25.000,00 TL)

49- Kavacık Mahallesi Umumi WC bakım Onarımı.( 10.000,00 TL)
50- Kuzköy Mahallesi Camii Etrafına Duvar yapımı. (5.000,00 TL)
51- Küçükler Mahallesi Umumi WC nin yenilenmesi (5.000,00 TL)
52- Osmaniye Hizmet Binasının yapımı. (150 m2 – 50.000,00 TL)
53- Ramazan Mahallesinde yardıma muhtaç şahısa ev yapılması.(22.000,00 TL)
54- Resüller Mahallesi Hizmet Binası Bakım Onarımı. (2.000,00 TL)
55- Sebiller Mahallesi Özürlü Vatandaşın evinin önüne Parke Taşı döşenmesi. (600 m2 – 15.000,00 TL)
56 – Selimağa Mahallesi musalla taşı yapımı ve Hizmet binası çatısının onarımı.( 2.000,00 TL – 100 m2-
5.000,00 TL)
57- Şenköy Mahallesi Park Yapımında çalışılması.
58- Tafak Mahallesinin Camisinin merdivenlerinin yapılması.(40.000,00 TL)
59- Tepeköy Mahallesi Aşevinin çatısının bakım onarımı. (40 m2  - 8.000,00 TL)
60- Umurlar Mahallesi Hizmet Binasının genişletilmesi. (20 m3 – 3.000,00 TL)
61- Yassıören Mahallesi WC Tamiratının yapılamsı.(10.000,00 TL)

D - GERÇEKLEŞTİRLEN İHALELERD - GERÇEKLEŞTİRLEN İHALELER

1- Fen İşleri Müdürlüğünde Çalıştırılmak Üzere Araç ve işmakinası Kiralanması (2 Damperli Kamyon, 2
Adet Kazıcı Yükleyici, 2 Adet Römorklu Traktör)  (162.400,00 TL.)
2-  2015  Yılı  Fen  İşleri  Müdürlüğü  Bünyesinde  İnşaat,  Sıhhi  Tesisat,  Araç  Bakım  ve  Onarım,  Depo
Kontrol, Bekleme, İşmakinası Operatörü ile Bilgi İşlem ve İnternet evi bekleme Hizmeti Alımı    (24 Kişi)
(557.520,00 TL.)
3- Yol Kaplama Malzemesi Satın Alınması. (1.242.000,00 TL.)
4- Muhtelif Cadde ve sokaklarda yol kaplama yapım işi. (1.831.000,00 TL.)
5- Stabilize Malzeme Üretimi. (764.515,20 TL.)
6- 7,5 Ton taşıma kapasiteli kamyon alınması. (71.500,00 TL.)
7-  İş Makinesi Alımı (20 Tonluk Lastik Tekerlekli Kırıcı Ekskavatör). (300.000,00 TL)
8- 2 Adet 6x4 Çeker Damperli Kar Küreme ve Tuzlayıcı Kamyon Alınması (600.000,00 TL)
9- 1 Adet Hidromek Kazıcı Yükleyici Satın Alınması. (200.000,00 TL)

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Görev,Görev, Yetki Yetki ve ve Sorumluluklar Sorumluluklar

Şehrin ileriye dönük ihtiyaçlarına ve gelişimini göz önünde tutarak çevre düzeni planı, nazım imar
planı, imar ve uygulama planlarını gerçekleştirmek. 

Kadastro paftalarını, imar planlarını sayısallaştırmak, sayısal hale gelen kadastro paftaları ve imar
planlarının tek pafta olarak hatasız ve sağlıklı planlama çalışmalarını yapmak,  sayısal  1/1000  ölçekli  hali
hazır paftaları yaptırmak, hali hazır harita revizyonlarını düzenli olarak yapmak.

Müdürlüğümüzce  düzenlenen  İmar  durumundaki  inşaat  şeklinin  zemine  doğru  yerleştirildiğini
kontrol edip temel vizesi yapmak.

Plan tadilat-mevzii imar planları dosyalarının incelenmesini ve Meclise havale edilmesini sağlamak.

İmar komisyonu hazırlıklarını, komisyon raporu  ve sonrasında Meclise iletilmesini, çıkan  meclis
kararlarını Büyükşehir Belediyesine onaylanmak üzere havalesinden askı süresine kadar takibini, bitiminde
de  plan  değişikliklerin  işlenmesi  ve  diğer  birimleri  bilgilendirilmesini  sağlamak,  Belediyeye  bağlı
yerleşimlerin “Uygulama İmar Planları”nı analitik etütleri ile birlikte hazırlamak, Parsel, ada, mahalle ya da
daha büyük ölçekli plan kararları hakkında vatandaş veya kurumlara bilgi vermek. 

Asansör projelerinin ve evraklarının kontrolünü yapıp Asansör tescil belgesini düzenlemek. 

Talepte bulunanlara inşaat, yapı, kullanım gibi ruhsat bilgilerini bildirmek.

İfraz ve tevhid dosyalarını incelemek ve encümene yazmak, sonuçlandırmak.

Yapı Ruhsatı için imar planına göre imar durumu hazırlamak.

Belediye  sınırları  içinde  inşaat  yapmak  isteyenlerin  imar  durumuna  göre  hazırlanmış  proje  ve
eklerini  kontrol  ederek  Yapı  Ruhsatlarını  (inşaat  ruhsatı)  düzenlemek,  ruhsat  süresi  içerisinde

tamamlanamamış yapıların müracaata istinaden gerekli evrakları tamamlattırılıp ruhsatlarını yenilemek.

Yapı ruhsatı verilecek yapıların İmar harçlarının hesaplanması, projede otopark gösterilmemiş ise
otopark bedelinin hesaplanıp gerekli harçların yatırılmasını sağlamak. 

Yapı  denetimli  binaların  yapı  denetim  evraklarını,  teknik  sorumluların  durumlarını,  işyeri  teslim
tutanaklarını kontrolünü yapıp onaylamak.  Yapı  denetim sözleşmesine göre  denetim bedelini ve  damga
vergisini hesaplayıp yatırtmak, inşaat yapım süresince yapı denetimden gelen hak ediş ve seviye tespitlerini
yapıp,  hak  ediş  evraklarını  onaylamak,  hak  ediş  yazılarını  malmüdürlüğüne  yazmak,  sistem  üzerinden
sırasıyla hak edişleri düşmek ve yılsonu seviye tespitlerini yaparak tespit tutanaklarını hazırlamak.

Yapıya ilişkin bilgi formunda oluşan değişiklik tutanaklarını “Çevre  ve Şehircilik Bakanlığı Yapı
İşleri Genel Müdürlüğü” ne göndermek üzere düzenlemek.

İskân ve projesine uygun olarak  yapılan binalar,  yerinde kontrolleri  yapılarak,  Vergi Dairesi  ve
SSK  İlişik  Kesme  Belgesi  alındıktan  sonra  varsa  sığınak  raporu  düzenlemek,  gerekli  evrakları
tamamladıktan sonra iskan müsaadesi (Yapı Kullanım İzni) vermek.

Yapı Denetim firmalarında hazırlanan İş  Bitirme Belgeleri,  kontrol  ve  tasdiki,  kat  irtifakı ve  kat
mülkiyeti için gerekli olan proje ve ruhsat tasdiklerini yapmak.

Çalışma ruhsatı verilecek yapıların imar planına uygunluğunu ve ruhsat durumlarını bildirmek.

Resmi kurumlardan ve şahıslardan gelen yazı ve dilekçelerin gereğini ve  yazışmalarını yapmak.

İfraz, tevhit, plan değişikliği harçları gibi birimle ilgili tahakkukları yapmak. 

Numarataj yönetmeliğine göre merkez ve mahallelerin numarataj işlemlerinin kontrolünü yapmak.

Kaçak  yapıların  tespiti  ve  kontrolünü  yaparak,  Yapı  tatil  zaptı  düzenleyip  yıkılması  ya  da
ruhsatlanması işlemlerini takip etmek, encümen ve savcılıkla ilgili yazışmaları yapmak.

Cins değişikliği ile ilgili gelen müracaatların kontrolünü yapıp sisteme işlenmesini sağlamak. 

Mükellefler  tarafından,  Belediye  Emlak  İstimlâk  Müdürlüğü’ne  beyanname  verilmesi  ve
kamulaştırma işlemlerinde, Emlak İstimlâk Müdürlüğü ile beraber çalışarak otokontrol sağlamak.

Bankaların gönderdiği eksperlere  eksper  ücretini yatırtarak yapılar ve  diğer taşınmazlar  ile  ilgili
dosya, ruhsat ve krokiler çıkartılarak gerekli bilgilerin teminini sağlamak. 

Belediyemizce  yapılan  yol,  park  ve  diğer  çalışmalarda  ölçüm  aleti  ile  sınır  güzergâhlarının
belirlenmesi, kotlu çalışma yapılması gereken alanların plan kotelerinin çıkarılmasını sağlamak. 

Yapı  Müteahhitlerinin  ve  Şantiye  Şeflerinin  üzerindeki  iş  sayısı  ve  iş  m2’sinin  takibini  yapıp
yönetmelik hükümleri dışında onay yapmamak.

İşlemleri biten dosya ve evrakların arşivlenmesini sağlamak.  

Birime tahsis edilen bütçe imkânları ölçüsünde mal, hizmet ve yapım işlerini 4734  Sayılı Kanuna
göre yapmak.

Harcama katılım bedellerinin tespiti  ile ilgili iş  ve  işlemleri yapmak,  faaliyet raporlarını  hazırlayıp
ilgili birime ulaştırmak.

İdare tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek. 

İnsanİnsan Kaynakları Kaynakları

1 Müdür,1 Kadrolu işçi,1 Mühendis,1 Tekniker, 2 Hizmet Alımı Personeli ile hizmet verilmektedir.

BirimBirim Faaliyetleri Faaliyetleri

Kamulaştırma, ifraz, tevhit, yola terk ve cins değişikliği kadastro  işlemleri konularında İlçemizde

gerçekleşen 30(otuz) adet işlem sonuçlandırılarak arşivlendi.

Tarafımıza  verilen  şikâyet  dilekçeleri  ilgili  adreslerde  incelenerek  gerekli  uyarılar  yapılıp,  Bu
kapsamda  107  Mahallemize  gidilerek  yerinde  inceleme  yapıldı.  Şahıslara  yaptırım  hususunda  gerekli
yazılar yazıldı.

Bankalar  aracılığı ile proje  ve  ruhsat  incelemesine  gelen  eksperlere  harcı  karşılığında  yardımcı
olundu.

Yaptığımız işlerde gereken tapu kayıtları Tapu Sicil Müdürlüğünden düzenli şekilde gidilip alınarak
işlerimiz tutarlı halde tamamlandı. Alınan Kayıtlar ayrı bir dosyada arşivlendi.

Belediyemizin gerçekleştirdiği yol kavşakları, bahçe yolları,  yol genişletme, kamulaştırma, park,
hizmet alanı vs.  projelerinde saha  inceleme ve teknik bilgi dosyaları  hazırlanarak  Başkanlık  Makamına
sunuldu. 

Belediyemiz içerisindeki İmar Müdürlüğü ile  koordineli  çalışması  gereken  sıklıkla  Fen  İşlerine,
Destek hizmetlerine, Emlak İstimlâk ve Zabıta  Amirliğine sık sık  gerekli  bilgilendirmeler, yer  gösterme,
ölçüm ve evrak tamamlama hususlarında gerekli yardımlar yapıldı.

İlçemiz  Merkez  Mahallelerinde  ve  Köyden  dönüşen  Mahallelerde  gözle  görülen  ve  çevreye
rahatsızlık verdiği tespit  edilen yıkılmak üzere olan eski  yapıların takibi  rutin şekilde yapılarak  öncelikli
olanlara gerekli uyarı ve ikazlar yapıldı.

Hizmet alımı (Taşeron İşçi), Harita ve Ozalit proje baskısı ve İmar Servisi Büro Ofis Malzemesi
alımı  işleri  sözleşmeleri  hazırlanarak  ve  Piyasa  Fiyat  Araştırmaları  yapılarak  tüm  alım  işlemleri
gerçekleştirildi.  

İmar  Müdürlüğümüzde  çalışan  taşeron  işçinin  aylık  hak  ediş  raporlarının  düzenlenmesi  ve
muhasebe servisine sunulması işleri yapıldı.  

Numarataj hususunda sorunu olan ve bize gelen vatandaşlarımızın sorunları  giderildi.  Bu hususta
Köyden  Mahalleye  dönüşen  yerlerde  sık  görülen  numarataj  sorunları  yerinde  tespitler  yapılarak
giderilmektedir. 

İmar durumu hakkında ön bilgi  almak  için  İmar  Servisimize  başvuran  vatandaşlarımıza  gerekli
izahatlar titizlikle yapıldı.

İlçemizdeki mevcut asansörler için sözleşme hazırlandı ve zabıta aracılığı ile tebliğleri yapıldı.  Bu
hususla ilgili tarafımıza gelen bina sahiplerine kanun çerçevesinde gerekli izahatlar yapıldı.

Başkan  Yardımcımız  kontrolünde  İmar  Komisyon  Toplantılarının  davet  yazılarının  ve  toplantı
zamanlarının takibi ile İmar Komisyon Kararlarının yazılması ve sonuçlarının ilgili şahıslara cevabi yazılarla
iletilmesi işlemleri yapıldı.

Müdürlüğümüzün  Arazi  Aplikasyon  Ölçüm  ekibiyle  Mahallelerimizde  komşu  anlaşmazlığı  gibi
sıkıntı yaratan yerlerdeki  ölçümlere bizzat gidilerek herhangi bir  tartışmaya mahal verilmeden sorunların
çözülmesi için yardımcı olundu.    

Sosyal  Hizmetler  Müdürlüğümüzün  organize  ettiği  tüm  açılış  ve  halı  saha  turnuvaları  gibi
etkinliklerde Protokol sorumluluğu, sunum, hakemlik gibi işler yerine getirildi.

TKDK  (Tarımsal  Kalkınmayı  Destekleme  Kurumu)  desteği  ile  ilçemizde  hazırlanan  büyük  ve
küçükbaş hayvan yetiştiriciliği işletmesi açmak isteyen proje sahiplerinin kurum görüşlerinin takip edilmesi
işlemleri ve projelerinin her aşaması takip işleri yapıldı.

İmar  Plan  değişiklikleri  ile  Mevzi  İmar  Planı  değişikliklerinin  süreçlerinin  takibi  ve
sonuçlandırılması ile arşivlenmesi yapıldı.

İlçe Merkezimize ve Mahallelerimize ait hazırlanmış olan iki adet detaylı legend’lı haritanın basım
ve muhafazasının sağlanması ile dönem dönem yenilenip baskı yapılması işleri yapıldı.  

Birimimize ait tüm yazışma kayıtlarının arşivlenmesi işlemi yapıldı.  Birimimize ait  kurum arşivinin
talep  edilen  belgeleri  gerekli  zamanlarda  taranarak  Meclis  Kararı-Encümen  Kararı-İmar  Komisyon
Kararı-İnşaat Dosyaları vb. belgelerin bulunması ve gerekli yerlerde kullanılması işlemleri yapıldı.

Tüm ruhsatların kontrolü ve inşaat sahiplerine gerekli bilgi ve belgelerin sağlanması işleri yapıldı. 

Kanun  gereği  bünyemizde  çalışan  işçi  statüsündeki  çalışanlarımıza,  iş  güvenliği  hususlarında
bilgilendirme yapıldı. 

Tüm Resmi Kurumlardan Müdürlüğümüze intikal eden resmi yazılı taleplere 277 adet yazılı cevap
verildi.

Tarafımıza dilekçe ile  müracaat  eden  şahıslara  yönelik  gerekli  incelemeler  yapılarak  103  adet
cevabi yazı yazıldı.

Kapı numarası işlemleri için Müdürlüğümüze gelen 64 adet yazılı dilekçenin incelemesi yapılarak
numara verme işleri listeye alındı.

 İlçemizin tümünü kapsayan yol ve  nüfus durumlarının gösterir  detaylı  haritanın hazırlanması için
tüm mahallelerimize gidilerek gerekli notlar alınarak harita hazırlandı. 

 İmar  Müdürlüğümüzde  çalışan  1  adet  taşeron  işçinin  aylık  hak  ediş  raporları  düzenlenerek
muhasebe servisine teslim edildi.

 Her yıl düzenlenen İlçe panayırı için yer hazırlama işlemi ve ihale süreci gerçekleştirildi.

 Yapılması planlanan yol genişletme çalışması için parsel  malikleri ve  yola giden  kısımlarla  ilgili
başkana sunum hazırlandı. Parsel sahipleri ile toplantı yapıldı.

Köyden Mahalleye dönüşen yerlerde 22 adet mesken ve hayvan barınağı amaçlı dilekçenin imar
durumlarının  hazırlatılması  süreci,  ilgili  yerlerin  mimari  ve  betonarme  projelerinin  hazırlatılması
süreci ile gerekli yazışmaları yapıldı.

Yapı  Ruhsatı  Müracaatlarına  istinaden  evrak,  proje  ve  ekleri  kontrol  edildikten  sonra  gerekli
harçları tahsil edilip 81 Adet Yapı Ruhsatı kesilmiştir.

Yapı ruhsatı verilen yapı işyeri teslim tutanağına istinaden Yapı Denetim Sistemine işlenerek ruhsat
verilenlere eklenmiştir.

Yapı ruhsatı verilen yapıların Şantiye şefleri Yapı Denetim Sistemine işlenerek gerekli takibin diğer
ruhsat veren kuruluşlar ve İl müdürlüğü tarafından görülmesi işlemleri tamamlanmıştır.

Yapı  ruhsatı  verilecek  yapıların  Otopark  ücretleri  Otopark  yönetmeliğine  göre  hesaplanarak
gerekli tahsilâtlar yapıldı.

11 Adet Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı projesi kontrol edilip harcı tahsil edildikten sonra onaylanıp
Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderildi. 

Yapı denetimli binaların yapı denetim ücretleri ve  damga vergileri yönetmeliğe uygun bir  şekilde
hesaplanarak Malmüdürlüğü hesabına yatırtıldı.   

İnşaatı bitmiş ve gerekli evrakları tamamlanmış yerinde ve projesinde kontrolleri bitirilmiş olan 44
adet yapı için Yapı Kullanım İzni verilmiştir.

Yapı Kullanım İzni verilen yapı İş bitirme tutanağına istinaden Yapı  Denetim Sistemine işlenerek
sistem üzerinden düşürülme işlemleri tamamlandı.  

YDS (Yapı Denetim Sistemi) üzerinden gelen seviye tespitleri yapılmış, gelen hak  ediş  dosyaları

incelenerek 55 adet hak ediş ödemeleri yapılmak üzere Malmüdürlüğüne yazışmaları yapılmıştır. 

Star  Yapı  Denetime ait  yılsonu seviye tespit  tutanakları  incelenmiş, inşaatlar  kontrol  edilmiş  ve
yılsonu seviye tespit tutanakları sistem üzerinden onaylanmıştır. 

Numarataj  işlemleri  ile  ilgili  gelen  müracaatlar  yerinde  ve  sistem  üzerinde  incelenerek  gerekli
düzeltme ve değişiklikler yapılmıştır. 

Yapı  Kullanım  izni  alacak  yapılarda  asansörü  bulunan  yapıların  Asansör  Tescil  Belgeleri
düzenlenmiş ve onaylatılarak gerekli kurumlara gönderilmiştir. 

Ay içerisinde Belediyemiz tarafından kesilen Yapı Ruhsatları ve Yapı Kullanım İzin Belgeleri başta
SGK ve Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ay sonunda yedi ayrı kuruma gönderildi.

Kurumlardan ve şahıslardan gelen yazı ve  dilekçeler  plan üzerinde ve yerinde  kontrol  edilerek
gerekli cevabi yazışmalar yapıldı. 

Bankalardan ve firmalardan gelen Eksperlerden eksper  ücreti  tahsil edilerek gerekli  proje,  imar
planı ve inşaat dosyası çıkartılarak gerekli bilgiler verildi.

Yapı Denetim sistemi üzerinden gerekli  işyeri teslim tutanağı girişleri,  iş  bitirme tutanağı girişleri,
şantiye  şefi  üzerindeki  iş  listesi  ve  metrekaresi,  müteahhit  yetki  belge  numarası  kontrolü
işlemlerinin günlük takibi yapıldı. 

İnşaatlarda görevli proje müellifleri ve fenni mesullerinin taahhütname bilgileri, oda kayıt bilgileri ve
kısıtlılık durumları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesi üzerinden kontrol edildi.

Kaçak yapılar ile ilgili rutin kontroller yapılarak kaçak yapılaşmaya müsaade edilmemesi hakkında
çalışmalar yapıldı. Kaçak yapıların bildirimi ile ilgili yazışmalar tamamlanarak gönderildi.  

Balıkesir Yapı Denetime ait yılsonu seviye tespit  tutanakları  incelenmiş, inşaatlar  kontrol  edilmiş
ve yılsonu seviye tespit tutanakları sistem üzerinden onaylanmıştır.

Bera  Yapı  Denetime  ve  Koza  Yapı  Denetime  ait  yılsonu  seviye  tespit  tutanakları  incelenmiş,
inşaatlar kontrol edilmiş ve yılsonu seviye tespit tutanakları sistem üzerinden onaylanmıştır.

İmar  durumu  ile  ilgili  bilgi  isteyen  vatandaşlara  parsellerinin  imar  durumu  hakkında  ön  bilgiler
verildi.

Her üç ayda bir yazılan İç güvenlik Strateji belgesi düzenlenerek Kaymakamlığa gönderildi

Öz-bal Yapı Denetime ait yılsonu seviye tespit tutanakları incelenmiş, inşaatlar kontrol edilmiş ve
yılsonu seviye tespit tutanakları sistem üzerinden onaylanmıştır.

Karesi Yapı Denetime ait yılsonu seviye tespit tutanakları incelenmiş, inşaatlar kontrol edilmiş ve
yılsonu seviye tespit tutanakları sistem üzerinden onaylanmıştır. 

Şantiye  şeflerinin  üzerindeki  iş  sayısı  ve  metrekaresi  ile  ilgili  Bakanlık  ve  Çevre  Şehircilik  İl
Müdürlüğünden gelen  yazışmalar  gereği  gerekli  kontroller  yapılarak,  şantiye  şeflerinin  işlemleri
tamamlandı.

Umurlar  Mahallesine  Keçi  Çiftliği  yapımı  dosyası  kontrolü  yapılıp  proje  ve  ekleri  incelendi,
eksikleri tespit edilip giderildi, Temmuz ayı içinde yapı ruhsatları kesilip kendisine teslim edildi. 

Kurtlar  Mahallesine  yapımı  tamamlanan  50.000  adet  kapasiteli  Tavuk  hane  binasının  eksik
evrakları tamamlanıp, SGK ile ilgili çıkan pirim borcu sorunu Çevre Şehircilik İl  Müdürlüğünden
görüş alınarak çözüldü ve Temmuz ayı içinde yapı kullanım izin belgeleri düzenlendi.

İlçemiz Çatalçam mahallesine yapımı düşünülen 50.000 adet kapasiteli Tavuk hane (Çakıroğulları
Tufan  Petrol)  evrakları  incelemeye  alındı,  şantiye  şefi  bulunup  ve  harita  dosyalarının

incelenmesinden sonra yapı ruhsatları düzenlenecek. 

Balıkesir  Valiliğinden  gelen  Yasaklı  yapı  denetim  şirketleri,  yasaklı  mimar  ve  mühendisler  ile
Şantiye şefleri  hakkındaki  genelge ve yazılar yönetmelik hükümlerine göre  takibi  yapılarak bilgi
dosyasına kaldırıldı.

Temmuz  ayı  içinde  bir  adet  Asansör  tescil  belgesi  düzenlendi.  Balıkesir  Valiliği  Bilim  Sanayi
Teknoloji İl Müdürlüğüne rutin yazılan ve asansör tescil belgelerini gösterir yazı yazıldı. 

Zabıta  amirliğine  gelen  işyeri  dilekçeleri  müdürlüğümüze  sevki  üzerine  ilgili  parsellerin  İmar
planında kalıp kalmadıkları, ruhsatlı olup olmadıkları bilgileri zabıta amirliğine bildirildi. 

Her üç ayda bir yazılan İç Güvenlik Strateji Belgesi Temmuz ayı içinde yazılarak Kaymakamlık
Makamına gönderildi. 

Dada  Mahallesinde  yapılan  Cami  inşaatının  tamamlandığına  dair  dilekçeye  istinaden  teknik
raporları ve  gerekli  evrakları  hazırlattırıldı, harita  dosyası  (Vaziyet Planı,  Bağımsız Bölüm Planı,
Röperli Kroki) tamamlandıktan sonra yapı kullanım izni düzenlenecek.

Zehra Kaya’ya ait inşaatın bittiğine dair gelen dilekçeye istinaden yapılan kontroller ve iş bitirme
tutanakları incelendi ve SGK, Vergi Dairesi, Sağlık ocağına yazıları yazıldı.

İlçe merkezinde yeni yapılan inşaatlara ait  2  adet  teknik rapor  ve  hak  ediş  dosyası  incelemeye
alındı ve eksikleri bildirildi. 

Tamet Et Mamülleri (Mehmet İlker Mezbahane) inşaatına ait gelen hak edişin kontrolü yapıldı ve
para eksiği olduğu bildirildi.

Panayır hazırlıkları kapsamında çalışmalar birimimiz tarafından devam etmektedir.

Yapımı düşünülen bina inşaatı proje ve ekleri kontrolü yapılmak üzere işleme alındı.

Yapı denetimli binaların yapı denetim ücretleri ve  damga vergileri yönetmeliğe uygun bir  şekilde
hesaplanarak Malmüdürlüğü hesabına üst yazısı yazılmak suretiyle yatırtıldı ve  makbuzların birer
örnekleri yapı denetim firmasına birer örnekleri hak edişlere takıldı. 

4 adet hak ediş dosyası incelenmiş ve eksik paralarının yatırılması için yazışmaları tamamlanmıştır. 

İçişleri  Bakanlığı  Nüfus  ve  Vatandaşlık  İşleri  Genel  Müdürlüğünden  gelen  ve  26.  Dönem
Milletvekili genel seçimleri ile ilgili gelen yazıya istinaden numarataj işlemleri devam ettirildi.

Kırsal  mahallerimize  yapılacak  olan  yatırımlarla  ilgili  proje  dosyaları  ve  ekleri  incelenerek
eksiklikler tespit  edilip giderildi,  Ağustos ayı içinde yapı ruhsatları  kesilip imzalanması amacıyla
proje müelliflerine, müteahhidine gönderildi. 

Yıl içinde 37 adet imar durumu belgesi düzenlenerek şahıslara teslim edildi.9 Adet İmar Durumu
dilekçesine  de  cevabi  yazı  yazılarak  köy  yerleşik  alan  tespitinden  sonra  imar  durumu
düzenleneceği bildirildi. 

Türkiye  İş  Bankasının,  ilçemiz  Adnan  Menderes  Bulvarında  bulunan  Varol  İnş.  12  ada  26
parseldeki binanın zemin katını kiralayıp İş  Bankası  şubesi  açmak istemelerine istinaden gerekli
proje ve evrakları gelen mimar ve mühendislere verildi, ruhsat ve yapı kullanım izin belgesi teslim
edilerek gerekli yardımlar yapıldı.

Kırsal  mahallerimizde  yapımı  tamamlanan  ve  yapımı  düşünülen  yapılar  için  gerekli  yazışmalar
yapılarak proje dosyalarının kontrolleri yapıldı.

Yapımı  tamamlanan  binaların  Asansör  Tescil  Belgeleri  ve  Asansör  ruhsatları  düzenlenerek
projeleri onaylanıp arşive kaldırıldı.

Kaçak yapılar ile ilgili rutin kontroller yapılarak kaçak yapılaşmaya müsaade edilmemesi hakkında
çalışmalar yapıldı.  Yıl içerisinde 1  adet  kaçak  yapı mühürlenip Belediye Encümenine  yazışması
yapıldı ve 3194 sayılı İmar kanununun 42. Maddesine göre 9.248,92-TL para cezası verildi.

Müteahhit firmalar tarafından yapılan inşaatların proje  ve  ekleri  dosyası  incelenerek  eksiklikler
giderildi ve yapı ruhsatları onaylandı.

Şehir içinde yapımı süren yol ve kaldırım çalışmaları başta olmak üzere ilçemiz merkez ve kırsal
mahallelerinde gerekli ölçüm işlemleri aksatılmadan birimimiz ölçüm ekibi tarafından yapıldı.

Köyden mahalleye dönüşen kırsal  mahallelerimizdeki bina yapmak isteyen  vatandaşlara  verilen
imar  durumlarına  istinaden  Belediyemiz  tarafından  hazırlanan  tip  projeler  onaylanarak  teslim
edildi. 

Asansör yönetmeliğine göre ilçemizde bulunan iki adet  asansörün yönetmeliğe uygun olmadığına
dair  Bilim  Sanayi  ve  İl  Müdürlüğünden  gelen  yazıya  istinaden  iki  adet  asansör  mühürlenerek
gerekli kontrolleri yaptırıldı.  

Yapımı düşünülen inşaatların proje kontrolleri başlatıldı ve yapı denetim ücretleri yatırtıldı.

Başkanlık makamı ve Birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemler aksatılmadan tamamlandı.

ÇEVREÇEVRE KORUMA KORUMA VE VE KONTROL KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

Görev,Görev, Yetki Yetki ve ve Sorumluluklar Sorumluluklar

Temizlik hizmetleri ve ilaçlama hizmetleri yönünden çevre  ve insan sağlığını tehdit  eden  unsurları
ortadan kaldırarak bu unsurların oluşmaması için gerekli önlemleri almak 

Çevre Kanunu, yönetmeliği ve katı atık ile ilgili yönetmelik çerçevesinde; çevre temizliği için katı
atıkların toplanması, taşınması, cadde  ve sokakların süpürülmesi ve  yıkanması ile sivrisinek ve her  türlü
haşere mücadelesini yapar veya yaptırır.

Katı  atık,  tıbbi atık,  atık  piller ve  bitkisel  atıkları  yapılan iş  programı dahilinde mevzuata uygun
şekilde periyodik olarak toplar veya toplattırır.

Kalorifer ve soba küllerinin toplanması, usulüne uygun şekilde bertaraf edilmesi,

İlçe içindeki umumi wc’lerin temizliği ve bakımlarının yapılması

Geri dönüşüm süreci ile ilgili ambalaj atıklarının toplama, ayrıştırma gibi çalışmaları yürütmek

Çöp depolama alanında gerekli tedbirleri alır.

Başıboş  hayvanlarla  Veteriner  Hekim,  İl  Gıda,  Tarım  ve  Hayvancılık  Müdürlüğü  ve  Zabıta
Amirliği ile müşterek mücadele etmek, gerekli tedbirleri almak.

Yeni  park  alanlar  için  hazırlanan  projeleri  Fen  İşleri  Müdürlüğü  ortaklığı  ile  uygular  ya  da
uygulamasını sağlamak

Park  alanı  olarak  hizmete  açılacak  alanların  işlevine  göre  projesini  hazırlamak,  çimleme,  oyun
grubu, ağaçlama, aydınlatma gibi ihtiyaçların projelere uygun şekilde yapılmasını sağlamak

Belediyeye ait refüj, park ve yeşil alanlarda bulunan bitki  parsellerine,  dikim yapmak ile yapılan
dikimlere yönelik budama, gübreleme, sulama, biçme gibi bakımları yapmak, 

Belediyeye ait serada süs bitkileri ve fidanları yetiştirmek, dikim sürecini takip etmek.

Belediyeye ait  çocuk  bahçesi,  park  sahaları,  yaya bölgeleri  ve  yeşil  alan  olarak  tesis  edilecek
yerleri tespit etmek, yapmak.

Yeşil alanların kurulması için gerekli bitkisel, yapısal materyali ve donatı elemanlarını temin etmek

Mevcut yeşil alan ve park alanlarının bakımını, korumasını sağlamak.

Şehrin estetiği için süsleyici projeler üretip uygulamak

Piknik yerlerini düzenlemek ve bakımını yapmak, yaptırmak.

Birimle ilgili bütçe imkanları çerçevesinde mal, hizmet ve yapım işlerini 4734 Sayılı Kanuna göre

yapmak.

İdarenin vereceği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

İnsanİnsan Kaynakları Kaynakları

1 Müdür, 1 Kadrolu İşçi, 1 Sözleşmeli İşçi, 30 Hizmet Alımı personeli ile hizmet vermektedir.

BirimBirim Faaliyetleri Faaliyetleri

Belediyemiz sınırları dâhilindeki 111  mahalledeki cadde,  sokak,  kaldırım,  meydan,  Pazar  yeri,
mesire alanı, gibi yerlerde katı atıkların ve çöplerin toplanması işi yapılmıştır.

İlçemizin merkez ve kırsalda bulunan ve vatandaşların ortak  kullanımlarında  olan  park,  bahçe,
mesire alanı, okul bahçeleri gibi alanlarda temizlik ve bakım çalışmaları yapılmıştır.

Halkın ortak kullanım alanlarındaki ağaç ve çalı türü bitkilerin budama, sulama, bakımları ile çim
biçme işleri yapılmıştır.

Muhtelif  yerlerdeki  cadde,  sokak,  mesire  alanı,  park  gibi  yerlerde  fidan  ve  bitki  dikimleri
yapılarak bakımları gerçekleştirilmiştir.

Belediyemiz  serasında  mevsime  uygun  çiçekler,  tohumlar  üretilip  çiçek  parsellerine  dikimi
yapılmıştır.

Park,  bahçe  ve  mesire  yerlerinde  bulunan  bank,  kamelya  gibi  oturma  ve  dinlenme  yerlerinde
bakım, onarım, yenileme, tadilat gibi işlemler yapılmıştır.200 adet yeni bank yapılmıştır.

Çocuk Parklarında bulunan aletlerin bakım onarım çalışmaları düzenli olarak yapılmıştır.

İlçemizin  merkez  ve  kırsalda  bulunan  yerlerindeki  4  adet  parkta  yenileme  bakım  onarım
çalışmaları yapılmış, hacılar ve mıcırlar mahallelerine ise 2 adet yeni çocuk parkları yapılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankasınca ihale yapılarak yapılan park bitmiş gerekli bakım
temizlik ve tadilat işlemleri birimimizce yapılmıştır.

Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre mahalle olan yerlerde etüd ve inceleme çalışmaları yapıldı.

İlçe merkezimizdeki park ve bahçelerde bitki dikimi bakımı gibi çalışmalar yapılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe olarak 1 adet çöp toplama aracı, 134 adet çöp konteynırı
alınmıştır.

Büyükşehir yasasıyla yeni mahalle olan yerler hizmet için 10 gruba ayrılmış ve bu 10 gruptan 8’ine
belediyemiz hizmet vermektedir.

Uygun görülen yerlere çöp konteynırları için cep yapılmıştır.

Yıl içinde toplamda 770 adet çöp konteynırı mahallelerdeki uygun yerlere konumlandırılmıştır.

Evlerden,  Resmi Kurumlardan ve biriktirme kutularından kaynağından ambalaj  atıkları  toplanıp
Balıkesir de bulunan Lisanslı firmaya gönderilmektedir.

Bitkisel atık yağlar toplama bidonları ve makinesinde ayrı ayrı toplanıp ilgili firmaya verilmektedir.

Atık pillerin toplanması için okullar arası kampanyalar düzenlenmiştir.

Sinek ve Haşere ile mücadele için ilaçlama çalışmaları yapılmıştır.

İlçe merkez ve kırsal mahallelerdeki temizlik çalışmaları ile ağaç budama  işleri yapılmıştır.

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Görev,Görev, Yetki Yetki ve ve Sorumluluklar Sorumluluklar

Talep  eden  Muhtaçlara  form  vermek,  formların  usulünce  doldurulduğunun  incelenmesi  ve
Başkanlık onayına sunmak.

Sosyal  Market  Yönetmeliği  hükümleri  çerçevesinde,  Sosyal  Marketin  ihtiyaçlarını  karşılamak,
alınan malzemelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak. 

Birime tahsis edilen bütçenin usulünce kullanılması ve harcamaları gerçekleştirmek.

Talep edenlere Asker Aile formlarını vermek ve bu ödemelerin takibini yapmak. 

Başkanlıkça onayı verilen her türlü maddi ve ayni sosyal yardımların takip ve kontrolünü yapmak.

Sevgi Evi’nin ihtiyaçlarını tespit etmek ve bütçe imkânları çerçevesinde ihtiyaçları karşılamak.

Sevgi Evine kabul edilecek misafirlerin tespit etmek. 

İlçede meydana gelen ölüm olaylarında vatandaşların talebi durumunda gerekli taşıma, muhafaza,
yıkama, defin işleri ile görevli doktorun muayene için taşınmasını sağlamak. 

Duş ve Çamaşır  merkezinin düzenli bir  şekilde çalışmasının temini  ile  ihtiyaçlarının  giderilmesini
sağlamak.

Maddi durumu yetersiz ve kimsesi bulunmayan vatandaşların ev temizliklerinin, badana-boyasının
yapılmasını sağlamak ile evinin mobilya, halı vb. ihtiyaçlarını karşılamak.

Muhtaç hasta  ve  engellilerin  çevre  il  ve  ilçelerde  bulunan  hastane,  rehabilitasyon  merkezi  gibi
yerlere ücretsiz seyahatlerini sağlamak, 

Maddi  durumu yetersiz evsizlere barınma yeri  bulmak gerektiğinde kira  ödemelerinde  yardımcı
olmak. 

Toplum Sağlığı Merkezi ile Belediyemizce ortaklaşa imzalanan protokol çerçevesinde evde sağlık
hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak. 

Diğer  kamu  kurum  ve  kuruluşlarına,  dernek  ve  spor  kulüplerine  yardımların  koordinasyonunu
sağlamak. 

Diğer kurum ve kuruluşlardan gelecek birimi ilgilendiren bilgi taleplerinin mevzuata uygun şekilde
cevaplamak.

İnsanİnsan Kaynakları Kaynakları

1 Müdür V.,1 Tekniker, 11 Hizmet Alımı  personeli ile hizmet vermektedir.

BirimBirim Faaliyetleri Faaliyetleri

DUŞ VE ÇAMAŞIR MERKEZİ

Gündelik yaşamlarında kişisel temizlik ve çamaşır gibi ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılayamayan,
merkez ve kırsal mahallerdeki vatandaşlar için gerektiğinde evlerinden alınarak bakımlarının yapılabileceği,
çamaşırlarının yıkanıp ütülendiği bir merkez kurulmuş ve Ocak ayında Faaliyete geçmiştir.

ENGELLİ PİKNİĞİ

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören öğrenciler ve aileleri için piknik düzenlenmiştir. 

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

Belediye  ve  İlçe  Toplum  Sağlığı  Merkezi  ile  imzalanan  protokolde  ilçe  genelinde  sağlık
merkezlerine  ulaşamadığı  tespit  edilen  vatandaşlara  evlerinde  sağlık  hizmeti  verilmiştir.  Evde  Sağlık
Hizmetlerinden 2015 yılı içinde 125 kişi faydalanmıştır. Bu hizmet kapsamında yapılan harcamalar  (tıbbi
malzeme  alımı,  araç  kaplama,  Akü  ve  Onarım  giderleri  )Toplum  Sağlığı  Merkezi  ile  ortaklaşa
yürütülmemektedir. 

ŞEHİT MEZARLIĞI DÜZENLEME

18  Mart  Çanakkale  Zaferinin  yıldönümü  dolayısıyla  ilçe  genelinde  şehit  mezarlığında  onarım,
toprak  yenilenmesi,  bayrakların  yenilenmesi  ve  etrafının  çiçeklendirilmesi  gibi  çalışmalar
gerçekleştirilmiştir.

TEMATİK ÇOCUK KÜTÜPHANESİ

 SOMADA isimli derneğin yürüttüğü ve Belediyemizin ortak  olduğu projede  5  ile 15  yaş  arası
çocuklara  yönelik  Türkiye’nin  ilk  Tematik  Çocuk  Kütüphanesi  açılmıştır.  Kütüphane  çocuklarımızın
eğelenerek öğreneceği, kişisel becerilerini arttırarak akranlarıyla eğlenceli vakit  geçirebileceği bir  mekân
olarak tasarlanmış ve hizmete sunulmuştur. Kütüphanede açıldığı günden itibaren bu zamana dek  2356
Öğrenci faydalanmıştır.

DİNİ VE ÖZEL GÜNLER İÇİN İKRAMLAR

Yıl içerisinde dini günlere özel (Kutlu doğum haftası, kandil günleri) ikram ve hediye dağıtımı yapılmıştır.

MERHABA BEBEK PROJESİ 

Balıkesir  Büyükşehir  Belediyesi  ve  Belediyemizin  ortaklaşa  hareket  ettiği  merhaba  bebek
projesinde  Balıkesir’den  gelen  liste  dâhilinde  Belediye  personeli  tarafından  ailelere  çeşitli  hediyeler
gönderilmiştir.

GENÇLİK ŞÖLENİ

Gençlik şöleni kapsamında,  Bandırmadan SASFAG ekibi,  Poyrat  Halk Dansları  ekibi  PİKAP
modern müzik topluluğu gösterilerini sergilemiş ve Deniz Toprak sahne almıştır.

GENÇLERLE BAŞBAŞA TOPLANTISI

Belediye  Başkanımız  Ramazan  Bahçavan  tarafından  Mehmet  Akif  Ersoy  Kültür  merkezinde
Ortak  Nokta  Dursunbey Gençlerle Baş  Başa  etkinliği adı  altında toplantı  yapılmıştır.  Toplantıda  fikrini
beyan edemeyen, görüş ve önerilerini yazı ile ifade etmek isteyenler için hazırlanan formlar toplantı sonrası
alınarak değerlendirilmiştir. 

ÇOCUK GÖSTERİLERİ

Çocuk  gösterisi  etkinlikleri  düzenlenmiş,  sihirbaz  ve  illüzyonist  Espina  öğrencilere  gösteriler
yapmıştır.

ANNELER GÜNÜ 

Anneler  günü  kapsamında,  İlçemizde  bulunan  mesire  alanlarında,  piknik  yapan  aileler  ziyaret
edilip annelere küçük dekoratif sabun ve karanfil hediye edilerek anneler günü kutlanmıştır.

CAMİ TEMİZLİKLERİ 

İlçe genelinde ki camilerde temizlik çalışmaları yapılmıştır. 

YAYLA ŞENLİKLERİ

Dufad tarafından  organize  edilip  Dursunbey  Belediyesi  tarafından  düzenlen  6.  Yayla  şenlikleri
13/14 -06-2015 tarihinde Saz mesire alanında yapılmıştır.

ŞEHİT, GAZİ VE YETİMLERE İFTAR YEMEĞİ

Ramazan  ayında  Hem  vatandaşlarımıza  hem  de,  Şehit  yakınları,  gaziler,  yetimler  ile  Soma
faciasında yaşamını yitiren vatandaşlarımızın yakınlarına iftar yemeği düzenlendi. .(Ramazan ayında yapılan
tüm maliyetler 70000 TL’dir.)

SÖZ SIRASI KADINLARDA 

Söz  Sırası  Kadınlarda  adı  altında  bayanlarımıza  yönelik  bir  toplantı  düzenlenerek,  toplantı
sonunda tüm bayanlara yemek ikramı ve hediye dağıtımı gerçekleştirildi.

MUHTARLAR TOPLANTISI

Kırsal ve Merkezde bulunan tüm mahalle muhtarlarımıza yemekli toplantı düzenlendi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenlerimize yemek tertip edilerek yemek sonrasında mini bir
konser düzenlendi.

ENGELLİ ZİYARETLERİ

Dünya Engelliler Günü sebebiyle engelli bireylerimize hane ziyaretleri yapıldı.

HAVLU, ÇORAP HİZMETİ

İlçe merkezimizde bulunan tüm camilerimize yeni havlu ve çorap dağıtımı yapılarak ihtiyaç halinde
kullanılması sağlandı.

PANAYIR ETKİNLİKLERİ

Her yıl geleneksel  olarak  düzenlenen ilçe panayırında Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü ile
ortaklaşa olarak çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi.

TADİLAT HİZMETLERİ

Kırsal  Mahallelerdeki  yoksul  vatandaşlarımızın  hanelerinde  tadilat  çalışmaları  yapılarak,  engelli
vatandaşlarımızın evlerinin önleri düzenlendi.

ŞEB_İ ARUZ GEZİSİ

Gazi ve Şehit yakınlarından oluşan 40 kişilik ekip Konya dakiŞeb-i Aruz törenlerine gönderildi.

SOSYAL MARKET HİZMETLERİ

Belediyemize  bağlı  olan  ve  Bozyokuş  Mahallesi  Bahçelievler  Caddesinde  bulunan  Sosyal
Marketimizde 2015 yılı içerisinde toplamda 296 vatandaşımıza gıda yardımı yapılmış,150 vatandaşımıza
gıda  yardım  formu  düzenlenmiş,  Sosyal  Market  bünyesine  de  50.000  civarında  gıda  alımı
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 1734 vatandaşımıza en az üç parça olmak üzere giysi, beyaz eşya ve mobilya
yardımı da yapılmıştır.

EVE SICAK YEMEK HİZMETİ

Sıcak Yemek olarak verilen hizmette, İlçemizde ikamet eden muhtaç ve yoksul vatandaşlarımıza
3 çeşit sıcak yemek verilmekte, lokantaya gitmek de zorluk çeken yaşlılarımızın evlerine servis yapılmakta
şu an itibariyle 15 kişiye yemek verilmektedir. 

BİR HAYALİM VAR PROJESİ

Bir Hayalim Var Projesi kapsamında her hafta bir engelli vatandaşa hayalinin ne olduğu sorulması
karşılığında isteğinin yerine getirilmesi sağlanmaktadır.

TEOG SINAVI KIRTASİYE YARDIMI

Teog sınavına katılan öğrencilerimize kırtasiye yardımı olarak  650  adet  sınav kalemi,  650  adet
sınav silgisi ve 650 adet kalemtıraş alınmıştır. 

MAHALLE LİGİ

Balıkesir  Büyükşehir  Belediyesi  ve  Belediyemizin  ortaklaşa  düzenlediği  Futbol  Turnuvası

sonrasında katılan öğrencilere 110 çift halı saha ayakkabısı hediye edildi. 

AŞURE ETKİNLİĞİ

Muharrem  ayında  kutlanan  Aşure  günü  sebebi  ile  ilçemiz  çarşı  camii  avlusunda  ve  Ahmet
Yesevi Parkında vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

İFTAR ÇADIRI

Ramazan ayında ilçenin kent meydanında kurulan iftar çadırında muhtaç vatandaşlara 30 gün
boyunca iftar programı yapıldı.

CENAZE HİZMETLERİ

Dursunbey  merkez  ve  kırsal  mahallelerdeki  vatandaşların  vefatları  sonrasında  cenaze
yakınlarının kolaylıkla ulaşım sağlayıp tüm defin işlerine  yardımcı  olunması  konusunda  uygulanan  Alo
188 cenaze  hattı  sayesinde  vatandaşların  numarayı  aradıktan  sonra  ilgili  işlemler  cenaze  yakınlarının
herhangi bir girişimde bulunmasına gerek kalmadan yapılmaktadır.

ÖĞRENCİ HEDİYELERİ

2015-2016 eğitim öğretim yılında eğitim  hayatlarına  yeni  başlayan  Ana  sınıfı  ve  ilkokul  birinci
sınıf  öğrencilerine  Eğitim  ve  Boyama  seti  hediyeleri  ilçe  merkezi  ve  kırsal  mahallelerdeki  800
öğrencinin tamamına dağıtıldı 

ÜÇ EYLÜL KURTULUŞ GÜNÜ ETKİNLİĞİ

İlçemizin Düşman işgalinden Kurtuluşu olan 3 Eylül’ü kutlamak ve Teröre tepki amacı ile İlçe
merkezindeki esnaflara ve vatandaşlarımıza bin adet Türk bayrağı dağıtıldı

SANAT KURSLARI

Öğrencilere çeşitli branşlarda verilen sanat kursları neticesinde belgelerini alan öğrencilere
mezuniyet gecesi düzenlendı.

BAYRAK HİZMETİ

Şehitler anıtı önüne 25 metre direkli bayrak, Belediye önüne 15 metre direkli bayrak, Belediye
önüne 12 metre direkli bayrak, Mezarlık girişine 9 metre direkli bayrak, Mezarlık kapısı önüne 8 metre
direkli bayrak yapıldı.

PUZZLE HEDİYE 

İlçemizde öğrenim gören kreşlerdeki öğrencilere Arapça Harfler Yapbozu hediye edildi.

AKYAYLA İFTAR YEMEĞİ

Ramazan ayı içerisinde ilçemiz Akyayla mahallesinde bir iftar programı düzenlendi.

EMLAKEMLAK VE VE İSTİMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Görev,Görev, Yetki Yetki ve ve Sorumluluklar Sorumluluklar

Belediye  mülkiyetinde  veya  tasarrufunda  olan  taşınmaz  malların  tespitlerini  yapmak,
değerlendirmeye hazır tutmak, envanterini ve kayıtlarını tutmak. 

Satılan gayrimenkulleri sicilinden düşmek.

Belediyeye bağışlanan taşınmaz malların bağış ve şartlı bağışların usulüne uygun olarak kabullerini
ve tapu kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

Tahsis, takas, devir, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı  kurulması konularında gerektiğinde ilgili
mevzuat doğrultusunda,  gerçek  ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları  ile  yapılacak  protokol
ve/veya idari sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak.

Belediyenin  taşınmaz  mallarının,  ilgili  mevzuat  ve  amacı  doğrultusunda  kamu  kurum  ve
kuruluşlarına bedeli karşılığı veya bedelsiz tahsis edilmesine, tahsis kararının kaldırılmasına, tahsis amacının
değişimine veya süre uzatımına yönelik idari işlemleri yapmak.

Devlet  İhale  Kanunu  hükümleri  doğrultusunda,  belediyenin  taşınmaz  mallarının  satışına  ve
kiralanmasına yönelik idari işlemleri mevzuata uygun olarak yürütmek, ihale şartnameleri  ve  sözleşmeleri
yapmak, 

Belediyenin özel malları veya üst  hakkı  belediyeye verilmiş olan donatı  alanları üzerinde,  bu üst
hakkına dayanılarak ilgili mevzuat doğrultusunda yapılacak tesisler için irtifak hakkı–üst hakkı tesis etmek.
Buna yönelik idari sözleşme ve şartnameleri düzenlemek, ihale işlemlerini yapmak.

Müdürlüğü ilgilendiren ve  yargıya  intikal  edilen  konular  hakkında  Mahkemece  istenen  bilgi  ve
belgeleri zamanında ve tam olarak hazırlayarak iletmek.

 2886  sayılı Devlet  İhale Kanunu’nun 75.  Maddesi  kapsamında;  Belediyenin özel  mülkiyetinde
veya hüküm ve tasarrufu altında  bulunan  taşınmaz  malların,  gerçek  ve  tüzel  kişilerce  işgali  belirlendiği
takdirde, fuzuli işgalden ecri misil ile ilgili işlemleri başlatmak.

Kiralananın kiraya veriliş amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının takibini sağlamak.

Amacı doğrultusunda kullanılmayan, şartname ve sözleşme dışı kullanılan kiralananın kira akdinin
iptali ve tahliyesi için ilgili müdürlük nezdinde girişimlerde bulunmak.

Yeni  kiraya  verilecek,  satışı  yapılacak  veya  ecri  misil’e  bağlanacak  taşınmazların  değer
tespitlerinin yapılması için değerlendirme komisyonuna değer tespitini yaptırmak.

Kira süresi biten belediye taşınmazlarını idari sözleşme kurallarına uygun ve eksiksiz olarak teslim
almak,  tahliyesini  sağlamak,  aksi  durumda  tam  teslim  amacıyla  gereken  idari  işlemlerin  yapılması  için
gereğini yapmak.

Belediye hizmetlerinin sunulması için gerekli olan bina kiralamalarına yönelik araştırmaları yapmak
belediye birimlerinden gelen teklifleri incelemek ve bu konuya ilişkin idari iş ve işlemleri yapmak

Mülkiyeti belediyemize ait olan her türlü gayrimenkulün satış işlemlerini yürütmek ve Belediyelere
yetki veren kanunlar ile Belediyelere  çeşitli  görevler  yükleyen  diğer  kanunlar  uyarınca  özel  mülkiyette
bulunan  gayrimenkullerin  kamu  yararı  amacıyla,  devlet  veya  bir  kamu  tüzel  kişiliğinin  mülkiyetine
geçmesini sağlayan kanuni çalışmalar ile gayrimenkul sicil ve kayıt işlemlerini tutar ve yürütür.

İhtiyaç  duyulmayan,  artık  parsel  hüviyetinde  olan  veya  satışı  uygun  görülen  taşınmaz  veya
hisselerin satış sürecini yürütmek. 

Satışı mümkün olmayan belediye adına hisseli parsellerin şüyuun izalesi suretiyle sattırmak,

Belediyenin yetki  ve  sorumluluk kapsamında yürüteceği kamu hizmetleri için gerekli  olan  kamu
kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazları ilgili yasal mevzuat çerçevesinde satın almak.

Kamulaştırılması uygun görülen imar planı bulunmayan alanlarda olan taşınmazların, kamulaştırma
kararı  alınmasına  yönelik  işlemlerin  ve  imar  planı  bulunan  alanlarda  kamulaştırmaya  başlama  kararı
alınmasına yönelik işlemlerin yapılmasını sağlamak.

Belediyenin satın alacağı,  kamulaştıracağı ve  irtifak hakkı  kuracağı  taşınmazların tapu sicil-kayıt
araştırmalarını  yapmak.  Taşınmazlar  üzerindeki  şerh,  rehin,  ipotek,  haciz,  irtifak  ve  intifa  hakları  ile
beyanlar hanesinde kayıtlı bilgileri edinmek. 

Belediyeye  ait  taşınmazların  tapu  sicillerinde  değişiklik  işlemlerini  yapmak.  Belediyenin
kamulaştıracağı veya irtifak hakkı tesis edeceği taşınmazlar üzerine kamulaştırma şerhi koymak.

Belediye  birimleri  veya  diğer  kamu  kurum  ve  kuruluşları  ile  şahısların  talep  ettiği  bilgileri
incelemek, cevaplamak gerektiğinde bilgi ve belgeleri vermek, 

Belediyenin ihtiyacı olan taşınmazların takas  yolu ile elde  edilmesi: belediye hizmetlerinde ihtiyaç
duyulup da mülkiyeti belediyeye ait olmayan taşınmazların kıymet takdiri yapılarak belediyemize alınması,
bu  taşınmazlara  karşılık  olarak  para  yerine  yine  taşınmazın  değerine  eş  değer  belediyenin  başka  bir
taşınmazının  verilmesi,  eğer  taşınmazlar  arasında  bedel  farkı  doğarsa  bu  bedelin  tahsil  edilmesi  veya
ödenmesi ile tapu tesciline ilişkin iş ve işlemlerin yapılması.

Yürütülen tüm iş ve işlemlere ait her türlü bilgi belge ve dokümanı arşivlemek.

İdarenin uygun göreceği diğer görevleri yerine getirmek. 

İnsanİnsan Kaynakları Kaynakları

1 Müdür, 1 Kadrolu İşçi ve 1 Hizmet Alımı personeli ile hizmet verilmektedir.

BirimBirim Faaliyetleri Faaliyetleri

• Belediyemize ait taşınmazlarda kiracı  olarak  bulunan müstecirlerin aylık kira  ödemelerinin takibi
yapıldı. Borcunu ödemeyip aksatanlara uyarı yazısı yazıldı.

• Belediye  bünyesindeki  taşınmazların,  kiralama  işlemlerinin  yapılması,  ihale  evraklarının
hazırlanması  ve  ihale  sonunda  müstecir  adına  kira  tahakkuklarının  yapılarak  sisteme  işlenmesi
yapılmıştır.

• Dursunbey  Belediyesine  ait  taşınmazların  kiralanması  konusunda  gerekli  Meclis  ve  Encümen
kararlarının  alınabilmesi  için  yazışmalar  yapılmış,  kira  ihalesine  çıkarılarak  20  müstecire
kiralanması sağlanmıştır.

• Belediyemize ait taşınmazlarda 198 adet kiracı (müstecir) bulunmaktadır.

• Dursunbey Belediyesine ait arazilerin ve arsaların satışının yapılabilmesi için Belediye Meclisince
karar alınması yönünde yazışmalar yapılmıştır.

•  39  adet  arsa  satış  ihalesine  çıkarılmış,  34  adet  arsa  satılmış,6  adet  parsel  satılarak  1  adet
parselde kiraya verilmiştir.

• Satılan arsa vasıflı taşınmazlar için Tapu Sicil Müdürlüğüne yazıları yazıldı. Borcu yoktur yazısı için
Mali Hizmetler Müdürlüğüne yazıları yazıldı.

• Belediye Meclisine Karar alınması için Muhtelif yerlerdeki  33  adet  parselin satılıp satılmayacağı
konusunda yazışmalar yapılmıştır. 

• İlçe merkezimizdeki cebeci, çiftçi,  mollaoğlu, bozyokuş,  mahallelerinde 18  adet  ve  586.060,97
TL tutarında kamulaştırma yapılmıştır.

• 2015 yılı içerisinde toplam tutarı 7.600,00 TL olan, çınar, çamharman ve poyracık  mahallerinde
bulunan taşınmazlar belediyemize hibe edilmiş olup, bu taşınmazların tapu tescil işlemleri ve diğer
yazışmalar müdürlüğümüzce yapılmış ve tapu kayıtları alınmıştır.

• 2015 yılı içerisinde Belediye Meclisince 2  adet  tahsis  kararı  alınmış, bunlarla ilgili iş  ve  işlemler
müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.

• Belediye Encümenince 3194 sayılı İmar Kanununa göre 2 adet işlem yapılmış olup bu parsellerin
satışı ve tapu tescil devirleri ile ilgili işlemler müdürlüğümüzce yapılmıştır.

• Çiftçi Mahallesi Sülmen Mevkii 720 ada, 11-12 numaralı parseller belediyemize hibe edilmiş olup
işlemleri Emlak İstimlak Müdürlüğünce yürütülmüştür.

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Görev,Görev, Yetki Yetki ve ve Sorumluluklar Sorumluluklar

••5393 sayılı kanunun 14. Maddesine göre turizm, tanıtım, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve
ticaretin geliştirilmesi için projeler yapmak veya yaptırmak,

••Çalışma  programının  uygulanmasında  Belediyenin  karşılaşacağı  güçlükler,  aksaklıklar  ve  çözüm
önerileri ile ilgili rapor düzenlemek,

••Diğer  kurum  ve  kuruluşlar  ile  iletişim,  bilişim,  kalite,  strateji,  eğitim,  istihdam  konularında
koordinasyonu sağlamak,

••Yerel Yönetim, kurum ve kuruluşlardaki uygulamaları araştırmak ve rapor düzenlemek 

••Birimlerin çalışma programlarına öneri sunmak,

••İlçeye gelen yatırımcılara gerekli bilgileri sağlamak,

••Bölgesel kalkınma ajansına ve Avrupa  Birliği  ile  diğer  hibe  programlarına  proje  hazırlamak  veya

hazırlatmak,

••Kurumsal faaliyet raporunun hazırlık safhasını yürüterek, Başkanlık Makamına sunmak, 

••İş-Kur hizmet noktası hizmetinin yürütülmesi ile İş-Kur ile ortak projeler geliştirmek,  

••Başkanlık Makamının uygun görüşü ile ilçe genelinde anketler düzenlemek, kamuoyu araştırmalarını
yapmak, 

••Belediyeye ait yatırım, istihdam, yardım talep projelerini hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak, 

••Belediye  ihalelerinin  yapılması  sürecinde  birimlere  yardımcı  olmak,  ihalelerde  aktif  olarak  görev
alarak sürecin mevzuatlara uygun şekilde takibini sağlamak, 

••İdare tarafından uygun görülecek diğer görev ve hizmetleri yapmak.

İnsanİnsan Kaynakları Kaynakları

1 Müdür,1Kadrolu işçi,4 Hizmet Alımı Personeli ile hizmet verilmektedir.

BirimBirim Faaliyetleri Faaliyetleri

Güney Marmara Kalkınma Ajansına hazırlayıp sunduğumuz KADINLAR İŞ’TE Projesi sonunda
37 bayanımıza kurs verilerek sertifikaları teslim edilmiş, tüm raporlar hazırlanarak ödemeleri tamamlanmış
ve proje sonlandırılarak, devam etmesi için makineler işi devam ettirecek şirkete ihale ile kiralanmıştır.

İlçemize yatırım yapmak isteyen yatırımcıların, birimimizi ziyaretleri neticesinde ilçemizin  mevcut
durumu, kaynakları ve yatırım potansiyeli hakkında gerekli bilgiler verilmiştir.

İlçede yapılması planlanan yatırımlarda istihdam edilecek kişilerle firma sahiplerinin ön görüşmeleri
yapmaları sağlanmıştır.

Bölgemizde uygulanması düşünülen projelerin yapılmış bir örneği olan, Kütahya Belediyesi Hekim
Sinan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezine gidilerek gerekli incelemelerde bulunuldu. İlçemizde aromatik
bitki üretimi için deneme üretimleri yapılması kararlaştırıldı.

İlçemizdeki engelli vatandaşlarımızın sorunlarının tespiti amacıyla merkez  mahallemizde
ikamet eden ve telefonla ulaştığımız 62 engelli vatandaşımız ve aileleri ile anket çalışması yapıldı.

Güney  Marmara  Kalkınma  Ajansına  hazırlayıp  sunduğumuz  “Dursunbey’deki  Tarımsal
Potansiyelin Tespiti” Projesiyle kırsal ve merkez olmak üzere çeşitli  mahallelerimizden alınan 1000  adet
toprak  numunesi analiz  için  Elika  Tarımsal  Analiz  Laboratuarına  gönderilmiş,  analiz  sonuçları  kitapçık
haline getirilerek mahalle muhtarlarına teslim edilmiştir.  Ayrıca kırsal  mahallerimizde, tarımsal potansiyel
projesiyle ilgili anket  çalışmaları  yapılmıştır.  Proje  sonunda  gerekli  raporlar  hazırlanmış,  tüm  ödemeler
yapılmış  ve  proje  sonlandırılmıştır.  Proje  sonucunda  ulaşılan  bilgiler  İlçe  Tarım  Gıda  ve  Hayvancılık
Müdürlüğü ile paylaşıldı.

Belediyemize ve Dursunbey Belediyesi Orman Ürünleri Anonim Şirketine ait Kalker Ocaklarının
ruhsat ve izin işlemleri ile ilgili her türlü belge hazırlama ve takip işleri yapıldı.

Dursunbey’de  yapılması  planlanan  Karma  Organize  Sanayi  Bölgesi  ile  ilgili  talep  dosyası
hazırlanmış,  kabul  edilen  talep  dosyası  sonrasında,  gerekli  tüm  ön  görüşmeler,  ön  incelemeler  ve
araştırmalar yapılmış, Sanayi Bakanlığınca görevlendirilen heyet  ve  görüşlerini vermek üzere ilgili kurum
temsilcilerinin katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantı sonunda kurumların olumlu görüşleri alınmıştır.
Halen yer seçiminin kesinleşmesi ile ilgili iş ve işlemler devam etmektedir.

         Güney Marmara  Kalkınma Ajansı  Doğrudan Faaliyet  Desteği  kapsamında  yeni  bir  proje  olan
Dursunbey’deki  Turizm Potansiyelinin Tespiti  Projesi  7  Temmuz Salı  günü  Güney  Marmara  Kalkınma
Ajansına teslim edilmiştir

Birimimiz  bünyesinde  hizmet  veren  İşkur  Hizmet  Noktasında,  vatandaşlarımızın  iş  başvuruları,
işsizlik  maaşı  ile  ilgili  işlemleri,  iş  kur  kayıtları  ve  talepler  gibi  işler  olmak  üzere  toplam  570  işlem
yapılmıştır. Ayrıca İş kur aracılığıyla işe alınan Toplum Yararına Proje kapsamında çalışan 60 kişinin tüm
başvuru, hak ediş ve diğer işlemleri de yine birimimizce yapılmaktadır.

Ailenle  kucaklaş  Zararlı  Maddelerden  uzaklaş  projesinin  hazırlanması  ve  proje  ortaklığı
kapsamında proje uygulaması neticesinde; Atatürk ortaokulu bahçesine basketbol ve diğer spor dallarının
yapılmasına imkân  sağlayan  saha  yapılmıştır.  Ayrıca  okul  bünyesinde  zararlı  maddelerle  ilgili  bir  büro
oluşturulmuştur. Bu projede Belediyemiz ortaktır eş finansman karşılamıştır ve projenin uygulaması halen
devam etmektedir.

Dursunbey Mesleki  ve  Teknik Anadolu  Lisesinin  başlattığı,  Belediyemizin  ortağı  olduğu  ve  eş
finansmanı karşıladığı  “Hayal  Et,  Gerçeğe  Dönüştür”  projesi  kapsamında  alınan  Ahşap  Lazer  Kesme
Makinesi, Ahşap Torna Makinesi ilgili okula kazandırılmıştır.

Birimimiz tarafından,   kapalı  yüzme  havuzunda  17  Ağustos  2015  tarihinde  başlatılan  “Sağlıklı
yaşam,  Sağlıklı  toplum  projesinde”  bir  diyetisyen  bir  fizyoterapist  göreve  başlatılarak  bu  projede
kullanılmak üzere on üç (13)adet  cihaz alımı geçekleştirilmiştir.  Projenin başladığı tarihten  itibaren  fizik
tedavi  hizmetlerinden  yararlanan  kişi  sayısı  190,  diyetisyen  hizmetlerinden  yararlanan  kişi  sayısı  500
kişidir.

Mahallelerden  gelen  dilekçeler  doğrultusunda  yerinde  incelemelerde  bulunularak  gerekli
çalışmalar yapılmış ve değerlendirilebilecek yerlere proje yapılması için öneriler sunulmuştur. 

İlçemizde farklı konulardaki projelerin hazırlanmasına teknik destek verilmiştir. 

Güney  Marmara  Kalkınma  Ajansı  tarafından  verilen  Proje  Döngüsü  Eğitimlerine  birim  olarak
katılımlar sağlanmıştır.

       Birimlerle ilgili 5 (beş) adet ihale düzenlenmiş, ihale hazırlıklarına destek verilmiş ve İhale
komisyon kararları yazılarak sonuçlandırılması sağlanmıştır.

Tüm Kurum ve Kuruluşlardan gelen yazılar cevaplandırılmış ve takibi yapılmıştır.

Birimlerin 2015 yılı faaliyetleri düzenlenerek yıllık faaliyet raporları birimimiz tarafından
hazırlanmıştır.

Başkanlık makamı tarafından verilen diğer görev,iş ve işlemler yapılmıştır.

ZABITAZABITA AMİRLİĞİ AMİRLİĞİ

Görev,Görev, Yetki Yetki ve ve Sorumluluklar Sorumluluklar

1-1- Belediye  sınırları  içinde  beldenin  düzenini,  belde  halkının  huzurunu  ve  sağlığını  sağlayıp  korumak
amacıyla  kanun,  tüzük  ve  yönetmeliklerde,  belediye  zabıtasınca  yerine  getirileceği  belirtilen  görevleri
yapmak ve yetkileri kullanmak.

2-2- Belediye  karar  organları  tarafından  alınmış  kararları,  emir  ve  yasakları  uygulamak  ve  sonuçlarını
izlemek,

3-3- Ulusal  bayram  ve  genel  tatil  günleri  ile  özellik  taşıyan  günlerde  yapılacak  törenlerin  gerektirdiği
hizmetleri görmek.

4-4- Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı  kalması için gerekli  uyarıları  yapmak,  tedbirleri  almak,
bayrak asılmasını sağlamak.

5-5- Kanunların  belediyelere  görev  olarak  verdiği  takip,  kontrol,  izin  ve  yasaklayıcı  hususları  yerine
getirmek.

6-6- Belediye cezaları  ile ilgili olarak  kanunlar uyarınca belediye meclisi ve  encümeninin koymuş olduğu
yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

7-7- 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini
kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

8-8- Bulunmuş  eşya  ve  malları,  mevzuat  hükümlerine  ve  belediye  idaresinin  bu  konudaki  karar  ve
işlemlerine  göre  korumak;  sahipleri  anlaşıldığında  onlara  teslim  etmek;  sahipleri  çıkmayan  eşya  ve
malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini
sağlamak.

9-9- Kanunen  belediyenin  izni  veya  vergi  ve  harçlara  tabi  iken  izin  alınmaksızın  veya  harç  ve  vergi
yatırılmaksızın  yapılan  işleri  tespit  etmek,  bunların  yapılmasında,  işletilmesinde,  kullanılmasında  veya
satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

10-10- Yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

11-11- 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı
aletlerinin  damgalarını  kontrol  etmek,  damgasız  ölçü  aletleriyle  satış  yapılmasını  önlemek,  yetkili
tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre
gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

12-12- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince,  işyerinin açma ruhsatı
alıp almadığını kontrol  etmek,  yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma  cezasını  uygulamak  ve  gereken
işlemleri yapmak.

13-13- 5/12/1951 tarihli ve  5846  sayılı Fikir  ve  Sanat  Eserleri  Kanunu kapsamında korunan eser,  icra  ve
yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin satışına izin vermemek
ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

14-14- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye
alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

15-15- 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

16-16- İdarenin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

17-17- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir
alan  sınırları  içinde  güvenlik  tedbirleri  alınması  gerekli  görülen  arsaların  çevrilmesini  sağlamak,  açıkta
bulunan  kuyu,  mahzen  gibi  yerleri  kapattırarak  zararlarını  ve  tehlikelerini  gidermek,  kanalizasyon  ve
fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler
dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında
gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı  durdurarak  belediyenin
fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.

18-18- 20/7/1966 tarihli ve  775  sayılı Gecekondu Kanununa göre  izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek,
izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli  diğer
tedbirleri almak.

19-19- Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve  sağlık şartlarına aykırı  olarak  satış  yapan seyyar
satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta  tarafından yerine getirilmesi istenen
hizmetleri yapmak.

20-20- Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair  Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulü  Hakkında  Kanun,  tüzük  ve  yönetmeliklere  aykırı  üretilen  ve  satılan  gıda  mamülleri  hakkında
gerekli işlemleri yapmak. 

21-21- 24/6/2004  tarihli  ve  5199  sayılı  Hayvanları  Koruma  Kanunu  ile  belediyelere,  zabıtanın  görevleri
içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

22-22- Başıboş hayvanlarla mücadele etmek ve kuduzla mücadele kapsamında gerekli işlemleri yapmak.

23-23- Yetkili organların kararı  uyarınca belirlenen kara,  deniz,  su ve demiryolu üzerinde işletilen her  türlü
servis ve toplu taşıma araçları  ile taksilerin sayılarını, bilet  ücret  ve  tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını
denetlemek.

24-24- Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan
ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.

25-25- Büyükşehir  Belediyesi  UKOME  tarafından  uygun  görülen  trafik  kararları  ve  işaretleri  almak  ve
aldırmak,

26-26- Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.

27-27- Şehirlerarası  ve  şehir  içi  otobüs  ve  minibüslerin  güzergah,  fiyat  ve  zaman  tarifelerini  denetlemek,
uymayanlara tutanak düzenlemek.

28-28- Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde
sosyal  hizmet  kurumlarına  ve  Belediye  Sosyal  Hizmetler  Müdürlüğüne  bildirmek,  Beldenin  yabancısı
bulunan kimselere yardımcı olmak.

29-29- İdarenin vereceği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 
İnsanİnsan Kaynakları Kaynakları

1 Zabıta Amiri, 3 Memur ve 4 Zabıta Destek Personeli ile hizmet verilmektedir.

BirimBirim Faaliyetleri Faaliyetleri

1-1-İlçemize yağan yoğun kar yağışı nedeniyle kriz masası oluşturulmuş olup, 1 personel görevlendirilmiştir.
Nöbet saatleri  24.00’a  kadar  uzatılarak,  08:00/24:00 mesai yapılmıştır. Mahallelerden Alo Zabıta  153
hattına ve Belediye santraline gelen ihbarlar kriz masasına iletilmiştir.

2-2-Büyükşehir  Belediyesince  devri  tamamlanamayan  Cep  Park  hizmetleri  Dursunbey  merkez  ve
caddelerinde faaliyete devam etmesi için 3’er  aylık doğrudan  teminle  8  kişilik  hizmet  alımı  yapılmıştır.
(31.12.2015 tarihine kadar aynı şekilde uygulama devam etmiştir.

3-3-01.04.2015-30.06.2015 tarihleri arasında Kavacık  ve Resuller Mahallesinde Belediye Hizmet Binası
açılarak, Zabıta noktalarına 2 adet Zabıta Memuru görevlendirilmiştir.

4-4-01.04.2015  ile  31.12.2015  tarihleri  arasında  Belediye  sınırları  dâhilinde  4  adet  9  ay  süreli  Zabıta
Destek Personeli Hizmet Alımı yapılmıştır.

55-İlçemizde faaliyet gösteren toplam 32  adet  Bayan Kuaförü ve  Erkek  Berberleri,  Zabıta  Ekiplerince
hijyen ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat kontrolleri yapılmış, ruhsatsız veya uygun olmayan işyerleri için
ihbarname düzenlenmiştir. 

6-6-İlçemizdeki gıda maddesi satışı yapan 11 adet işyerlerinin etiket, imal ve  son kullanım tarihi ve  üretim
izinleri,  hijyen  gibi  konularda  4077  Sayılı  Kanunun  27.  Maddesi  gereğince  periyodik  olarak  işyeri
denetimleri yapılmıştır.                     

7-7-2015  yılı  muayene  süresi  dolan  97  adet  müracaatçıdan  beyanname  alınmış  olup,  süresi  içerisinde
başvuruları alınmıştır.

8-8-İlçemiz  esnaflarının  Belediyemize  vermiş  oldukları  beyanları  gereğince  Ölçü  ve  Tartı  Aletlerinin
kontrolleri  yapıldı.  Pazar  yerinde  vatandaşlarımızın  Pazar  esnaflarından  aldıkları  gıdalarda  gramaj  tartı
kontrolü yapıldı,  eksik  veren esnaf  ikaz edildi,  eksiklik  giderildi.  Belediyemiz  sınırlarında  kurulan  semt
pazarında etiket kontrolleri ara verilmeden kontrol edilmektedir.  Pazar  yerleri  parsel  şeklinde çizilmiştir.
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.(Yüksek sesle  bağırmak vs.)
Yayaların  geçişini  güçleştirici  sergi  yerleri  yeniden  düzenlenmiştir  ve  ayrıca  İlçemiz  pazarında  dolaşan
seyyar satıcılar ve dilenceler toplanarak gerekli işlem yapılmıştır.

99-Zabıta Amirliği Ekiplerince genel gözlem ve tespitleri sonucunda ağaç  diplerini ve  kaldırımı kapatarak
vatandaşlarımızın  yürümesine  engel  olan  yerler  tespit  edilmiş  ayrıca,  gençler  tarafından  uygunsuz
durumlarda  kullanılan  yerler  de  tespit  edilerek  oluşan  ağaç  toplulukları  Park  Bahçeler  Müdürlüğüne
bildirilerek temizliği yaptırılmıştır.

10-10-  Meclis  evrakları,  Mali Hizmetler Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü ve Fen  İşleri  Müdürlüklerince  gelen
toplam 897 adet yazışmalar ve ödeme zarfları tebliğ edilmiştir.

11-11-Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne, Gıda Yardım talebinde bulunan 150 adet ve asker ailesi olan 21 adet
vatandaşlarımızın bilgileri alınıp, gerekli araştırmalar yapılarak, gerekli kararın alınması için tahkikat formu

toplam Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir.

12-12- İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde sahipsiz, terk edilmiş, göçmek üzere olup tehlike arz eden toplam
23  adet  bina  tespit  edilerek,  3194  Sayılı  İmar  Kanunu  gereği  yapılması  için  İmar  ve  Şehircilik
Müdürlüğüne gereken bilgi verilmiştir.

13-13-  1 ay boyunca Belediyemizin Mayıs Ayında düzenlemiş olduğu Çanakkale  Gezisinde,  Zabıta  olarak
vatandaşlarımıza yardımcı olunmuştur.

14-14-   13  adet  Okul  Kantinlerinin  denetimleri  diğer  ilgili  mercilerle  irtibatlı  olarak  yapılmış,  kantinlerin
hijyenik kurallar doğrultusunda çalışmalarının temini sağlanmış, satışa sunulan malların tüketim tarihleri ve
gıda maddelerinin sağlığa uygun hazırlanmasına dikkat ettirilmiştir. Bu gibi yerlerde çalışan personellerinde
sağlık muayenesinden geçip geçmediğinin kontrolleri aralıksız yapılmıştır.

1515-Belediyemizin  Ağustos  ayında  düzenlemiş  olduğu  panayır  etkinliğinde,  Zabıta  Amirliği  ekiplerince
esnaflar  parsellerine  yerleştirilerek  işgaller  önlenmiş,  vatandaşlarımızın  rahat  ve  huzurlu  yürümesi
sağlanmıştır.

16-16-   Dini  ve  milli  bayramlarda  çelenk  koyma  ve  törenlerde,  halkımızın  Bayramlarını  huzur  içerisinde
geçirmeleri için gerekli  önlemler alınmış, Kurban Bayramında Belediyemizce belirlenen hayvan  satış  ve
kesim yerleri zabıtamızca gerekli tedbirler alınarak vatandaşlarımızın bir düzen içerisinde kurban kesmeleri
sağlamıştır.

17-17-Dini  Bayram  öncesi  ve  sonrası  için,  Belediyemiz  sınırları  içerisinde  yer  alan  merkez  ve  bazı
mahallelerde görüntü kirliliği ve gereksiz işgal oluşturan malzemeler kaldırılmıştır.

18-18-Kent  Meydanında  düzenlenmiş  olan  Gaziler  Günü  Anma  programında  çelenk  koyularak,  Gaziler
Haftası kutlanmış ve gazileri anma yemeğinde gazi ve şehit ailelerine eşlik edilmiş, aksaklık olmaması için
diğer genel tedbirler alınmıştır.

19-19- Büyükşehir Belediye Kanunu gereği, Belediyemize bağlanan Mahallelerde meydana gelen şikâyetler;
gübre (50 adet şikâyet), köpek ısırma vakası (26 adet), komşu şikâyetleri (220 adet), odun vs. gibi işgal
(286 adet) durumları yerinde inceleme yapılarak kanunun öngördüğü şekilde gereği yapılmıştır.

20-20-İlçe  Merkezinde  ve  bağlı  diğer  Mahallelerde  76  adet  işyerine,  İşyeri  Açma  ve  Çalışma  Ruhsatı
düzenlenmiştir.

21-21-  İlçemizde  bulunan  15  adet  umumi  tuvaletler  denetlenerek,  temizliğinde  problem  olan  yerlerdeki
sıkıntılar sorumlulara iletilerek giderilmiştir.
2222-Belediyemizin düzenlemiş olduğu etkinliklerde; Ramazan Etkinlikleri, İftar yemekleri, konserler vb. gibi
etkinliklerde genç, yaşlı vatandaşlarımıza yardımcı olunarak, gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır.

2323-İlçemiz, toplu taşıma araçları (ticari taksi, şehirlerarası  yolcu otobüsü,  şehir  içi toplu taşıma araçları)
sürekli denetim altında tutulmuş, otobüs seferlerinin sorunsuz ve devamlı olarak  çalışmaları ve  halkımızın
daha rahat seyahat etmeleri sağlanmıştır.

24-24-  İlçemizde faaliyet gösteren işyerleri Zabıta  Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, İlçe  Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü  ve  Toplum  Sağlığı  Merkezince  komisyonda  görevli  personeller  tarafınca  mevzuata  göre
denetlenmiştir.

25-25-  Belediye Başkanımızın Zabıta  teşkilatımıza vermiş  olduğu  kanunlar  çerçevesindeki  her  türlü  görev
zamanı içerisinde yapılmış ve ulaşması gereken evraklar gerekli yerlere ulaştırılmıştır.
2626-İlçemiz genelinde Fen  İşleri  Müdürlüğü tarafından yapılmakta  olan  asfaltlama  çalışmalarında  Zabıta
Amirliği Ekipleri ile anons, yol kapatılması ve güvenliği,  çalışmalar bitiminde asfalt soğuyana kadar gerekli
güvenlik önlemleri alınmıştır.

27-27-  2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve Belediye Zabıta
Kanun  ve  Yönetmelik  çerçevesinde,  işletmelere  tutanak  tutulmuş  olup,  53.448,00  TL  para  cezası
tahakkuk ettirilip ve ilgililere gerekli yazışmalar ve tebligatlar yapılmıştır.

28-28-  Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerine verilen bilgi amaçlı tebligatlar ile  şikâyet
dilekçelerine mevzuat süresi çerçevesinde yazılı cevaplar verilmiştir. Şikâyet dilekçelerine en kısa  sürede
müdahale  edilerek  şikâyetçi  vatandaşların  mağduriyeti  giderilmiştir  ayrıca  ALO  153  hattına  gelen
ihbarların gereği derhal yapılmıştır zabıtanın haricinde diğer konular gerekli birimleri iletilmiştir.

29-29-  Büro faaliyetleri  kapsamında,  iç-dış  yazışmalar  yapılmış,  Amirliğimize  gelen  bütün  evrak,  dilekçe,
genelgeler ve emirler öncelikle büromuzda hem bilgisayara hem de deftere kaydedilerek gereği yapılmak
üzere  ilgili  ekibe  havale  edilmektedir.  Evrakın  gereği  ekip  tarafından  yapıldıktan  sonra  tekrar  büroya
teslim  edilmekte  ve  büroda  gereği  yapılan  evrak  hakkında  gelmiş  olduğu  birime  yazılı  olarak  bilgi
verilmektedir.

30-30-   Zabıta  Büro  tarafından,  telefon  şikâyetler  derhal  ilgili  ekibe  bildirilmekte  ve  takibi  yapılmaktadır.
Bunların dışında; ana arter, yol ve meydan işgallerinin kaldırılması, kaçak  ilan ve reklamların önlenmesi,
dilencilerle mücadele çalışmaları,  gayri sıhhi müesseselerin denetimi,  gayri sıhhi müessese  dışında  kalan
müesseselerin  kontrolü,  kaçak  et  denetimleri,  Sağlık  İşleri  Müdürlüğü  ile  ortak  yapılan  denetim
çalışmaları,  ana  arter  ve  sokaklarda  yapılan  kazı  çalışmalarının  kontrolü,  Zabıta  Amirliğimize  iletilen
şikâyetlerin  değerlendirilmesi,  4077  sayılı  Tüketicinin  Korunması  Hakkındaki  Kanuna  göre  yapılan
işlemler, 5326 sayılı Kabahatler Kanununa Göre yapılan denetim çalışmaları,  su sızıntısı şikâyetleri,  çöp
şikayetleri vs. gibi işlemler yapılmaktadır.
31-31- Kanalizasyonun tıkanması sonucu patlayan borudan çıkan su Göçebelerin evlerine girdiği, eşyalarının
zarar gördüğü tespit edilmiştir. 5 adet kilim, 3 adet yorgan 4 adet yatak, 3 adet yorgan Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü tarafınca zararları karşılanmış, olumsuzlar giderilmiştir. 

32-32-   Alt  yapı  çalışmalarından  dolayı  Balıkesir  Caddesi  yolu  çift  şeride  ayrılarak,  rahat  bir  trafik  akışı
sağlanmıştır. Hükümet Konağı önü ve Ziraat  Bankası  önüne asfalt  çalışmasından dolayı gerekli  emniyet
tedbirleri alınarak, emniyet şeridi ile saha güvenliğe alınmıştır.                      

33-33-   İlçemiz Ferah  Mahallesinde bulunan 2  adet  apartmanda  kullanılan  asansör  tehlike  arz  ettiği  tespit
edilerek, mühürlenmiştir.                                    

34-34-İlçemiz Cadde, sokak ve kaldırım üzerlerinde yayaların geçişini güçleştirip araç  park  eden  sürücüler
uyarılarak kurallara uymayan sürücülere Kabahatler Kanununa göre işlem yapılmıştır.

3535-Cep  Park  ücretlerini ödemeyen vatandaşlarımıza tahakkuk çıkartılması için adres  ve  kimlik  bilgileri
Dursunbey Vergi Dairesi Müdürlüğünden talep edilmiş olup,  yazışmalar bitimine müteakip cezalandırma
yapılacaktır. 

                     Ramazan Ramazan BAH BAHÇÇAVANAVAN                                 Mustafa Mustafa S SÖÖBBÜÜOOGGLULU                        IIlyaslyas DEM DEMIIRELREL  
                      Belediye Meclis Baskani                     Meclis Katibi                          Meclis Katibi 

                                            


