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YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

2016 YILI FAALİYET RAPORU 

 EVRAK KAYIT  

 MECLİS - ENCÜMEN  

 

  GENEL BİLGİLER 

MİSYON VE VİZYON 

MİSYONUMUZ: 

 Birimimize yüklenen tüm görev ve sorumluluklar ile sağlanan kaynakları etkin, verimli ve 

yerinde kullanarak adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir anlayışla hizmet sunmak, 

VİZYONUMUZ: 

 Yasaların öngördüğü bilgi paylaşımının ve ilgisi dâhilinde diğer iş ve işlemlerin gerek 

çalışanların, gerekse de ilgili şahıs, kurum ve kuruluşların istifadesine sunmada sürekli gelişen 

ve alanında güven duyulan örnek bir konuma ulaşmaktır. 

   BİRİMİMİZİN AMACI: 

     Belediyemiz 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyemize yüklediği yükümlülükler ve 

hizmetler doğrultusunda; Belediye Meclisi ile Encümeninin işlerliğinin sağlanması, 

Belediyenin iç ve dış yazışmalarının takibi görevlerini yürütmektedir.                                 

     Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri 

arasındaki Faaliyet Raporu maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır. 

     PERSONEL DURUMU: 

   Belediyemiz Yazı İşleri Biriminde, 1 Yazı İşleri Müdürü 1 Şef ve 1 Büro Personelinden 

oluşan 3 Personel tarafından Meclis, Encümen işlemleri ile evrak kayıt işlemleri 

yürütülmektedir. 

 

  DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIMIZ: 

  MECLİS ÇALIŞMALARI: 

    Belediye Meclisimiz çalışma dönemi olan, 01/01/2016 ile 31/12/2016 tarihleri arasındaki 

dönem içinde yapmış olduğu 16 Meclis toplantısında toplam 88 adet Meclis Kararı alındı. 

   Yazı İşleri Müdürlüğünce Belediye Meclis Çalışmalarının düzenlenmesi ile ilgili olarak, 

 



 
 

 Toplantı gündemlerinin hazırlanması, 

 

 Gündemin Meclis Üyelerine gönderilmesi, 

 

 Meclis toplantılarının ilan işlemleri, 

 

 Meclis tutanaklarının, Meclis Kararı olarak yazılması, 

 

 Meclis Kararlarının Kaymakamlık Makamına gönderilmesi, 

 

 İlgili birimlere Meclis kararlarının gönderilmesi, 

 

 Her Meclis toplantısına ait tutanak ve karar asıllarının arşivlenmesi, 

 

 Belediye Meclis karar defterinin yazılması işlemleri yerine getirilmiştir. 

MECLİS TOPLANTILARI 

TARİH OTURUM KARAR NUMARALARI 

07.01.2016 1.oturum 1-14 

13.01.2016 2.oturum 15-17 

04.02.2016 1.oturum 18-22 

03.03.2016 1.oturum 23-28 

07.04.2016 1.oturum 29-38 

04.05.2016 1.oturum 39-42 

02.06.2016 1.oturum 43-53 

01.07.2016 1.oturum 54-59 

04.08.2016 1.oturum 60-62 

10.08.2016 2.oturum 63-64 

08.09.2016 1.oturum 65-68 

06.10.2016 1.oturum 69-77 

12.10.2016 2.oturum 78-80                                                      

03.11.2016 1.oturum 81-82 

08.12.2016 1.oturum 83-84 

12.12.2016 2.oturum 85-88 



 
 

ENCÜMEN ÇALIŞMALARI: 

       Belediye Encümeni; Belediye Başkanı, Meclisimizce seçilen iki üye, Yazı İşleri Müdürü 

ve Mali Hizmetler Müdüründen oluşmaktadır. 01/01/2016 ile 31/12/2016 tarihleri arasında 

Pazartesi günleri olmak üzere çalışma döneminde 233 konu hakkında karar almıştır. Yazı 

İşleri Müdürlüğü, 

 Encümence belirlenen Encümen toplantı günlerinin tüm Encümen üyelerine ve 

Müdürlüklere bildirilmesi, 

 Başkanlık Makamı havalesi ile Encümene sevki yapılan konularla Encümen gündeminin 

oluşturulması, 

 Encümen toplantısında gündem maddelerini oluşturan konularda alınan kararların 

yazılması, 

 Encümende görüşülen konuların Encümen defterine, bilgisayara kaydının alınması ve 

karar sonuçlarının açıklamalı yazılması, 

 Encümen Kararlarının gereği için ilgili birimlere gönderilmesi, 

 Her Encümen kararının aslının ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde düzenli 

bir şekilde dosyalanması ve arşivlenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

 

İLAN İŞLERİ : 

 Belediyemiz birimlerinden, İlçemizdeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ve 

vatandaşlardan gelen ilanlar süresinde yapıldıktan sonra, tutanak istenilen ilanların 

tutanakları hazırlanmakta ve dairede kalan kısmı dosyalanmaktadır.  

EVRAK KAYIT: 

GELEN – GİDEN EVRAK İŞLEMLERİ:  

 Resmi Kurum ve Kuruluşlardan Başkanlık Makamına gelen Resmi yazılar ve 

dilekçeler “gelen evrak kayıt defterine kaydının yapılması” sağlanır. 01/01/2016 ile 

31/12/2016 tarihleri arasında 1928 Adet evrak alınmış, ilgili Müdürlük ve birimlere 

Başkanlık havaleleri yaptırılarak zimmetli olarak teslim edilmiştir. 

  Posta ile gönderilen evrakların, posta zimmet defterine kaydı yapılarak PTT şubesine 

zimmet karşılığı verilmesi sağlanmıştır. 

        Özel Kalem iş ve işlemleri Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 

 

 

 

 

 



 
 

 

01/01/2016-31/12/2016 TARİHLERİ ARASI EVLENME MEMURLUĞU 

FAALİYET RAPORUDUR 

 

           

           01/01/2016 tarihinden itibaren Evlendirme Memurluğuna yapılan başvurular 

sonucunda gerekli olan belge ve bilgilerin toplanması sonucu; 12 adet evlenme işleminde yaş 

haddinden dolayı anne baba rızası ve mahkeme kararı gerektiği tespit olunmuş ve bu 

doğrultuda evlenme akdi gerçekleştirilmiştir.30 adet bekleme süresi ve mahkeme ile bekleme 

süresi dolmuş kişilerin evlenmesi, 7 adet yabancı uyruklu evlenme ve 186  adet yaşları reşit 

olan kişilerin yaptığı müracaatlarla birlikte toplam  235  adet evlenme akdi 

gerçekleştirilmiştir.  

     Bu itibarla 2016 yılı içersinde 1. dönem kabul edilen Ocak-Şubat-Mart -Nisan aylarında  

62  adet,2 dönem kabul edilen Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos  aylarında  93  adet, 3.dönem 

kabul edilen Eylül-Ekim-Kasım-Aralık döneminde de  80  adet  olmak üzere 2016  yılı içinde 

toplam 235  adet evlenme akdi gerçekleştirilmiş ve çiftlere  Uluslar Arası  Evlenme 

cüzdanları   teslim edilmiş İlçe ve diğer  Nüfus Müdürlüklerine gerekli bildirimler yapılmıştır. 

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 2016 YILI FAALİYET RAPORU 

 

 

I- GENEL BİLGİLER: 

A – Misyon ve Vizyon: 

 

1 –Bozdoğan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak misyonumuz; görevlerimizi 

ilgili yasalar ve mevzuat kapsamında en iyi şekilde sunarak saydamlığı sağlamak ve 

sosyal, kültürel ve teknolojik anlamda çağdaş düzeye uygun hizmet sunmaktır. 

2 –Bozdoğan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak vizyonumuz; Kurumsal 

yönetimi (şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik, sorumluluk) ilke edinmiş hizmet 

anlayışı ile markalaşmış bir belediyecilik anlayışının var olduğu hizmet ve hizmet 

kalitesi yüksek sürekli gelişim içinde olan anlayışa kavuşmaktır. 

 
B- Yetki Görev ve Sorumluluklar 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak hak sahiplerine 
yapılacak ödemeleri incelemek ve yasal uygunluğu saptananları ödemek. Yıllık bütçe, kesin 
hesap, gelir ve gider işlemlerinin muhasebeleştirilmesini sağlamaktır. 

Avans ve kredi olarak satın alınması talep edilen mal veya hizmetin 5393 sayılı 
Belediye Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve diğer yasalara 
uygunluğunun takip ve tetkik edilmesini, uygun olanların işleme alınmasını, eksik ve hatalı 
olanların tespit edilip ilgili birim nezdinde gereğinin yapmak. Talep edilen avans ve kredilerin 
ilgili yasaların ve genel bütçe uygulama talimatının öngördüğü doğrultuda çek veya mutemet 
adına hesap açılması için gerekli işlemlerin tamamlanmasını ve defter kayıtlarına alınmasını 
sağlamak. Avans verilen birimlerin ve kişilerin mal-hizmet satın alınmasını takiben harcama 



 
 

belgelerinin, usulüne uygun harcanıp harcanmadığının kontrol edilmesini sağlamak. Yasal 
süresince kapanmayan avans ve kredilere yasanın öngördüğü gerekli işlemlerin yapılmasını, 
avans ve kredilerin yasal süresinde kapatılmasını sağlamaktır. 

Belediyeye mal ve hizmet sağlayan özel ve tüzel kişilere yapılacak ödemeler için 
harcama yapan birimce hazırlanan tahakkuk belgesini ve bağlı evrakların yasal uygunluk 
açısından gözden geçirilmesini ve harcama öncesi verilen taahhüt kaydı sınırları içinde kalıp 
kalınmadığının kontrol edilmesini sağlamak. Uygun bulunanlar için ödeneklerle ilgili ödeme 
emri düzenlemesini ve emrin yetkili kişilerce onaylanmasını, Hak sahiplerine çek/gönderme 
emri düzenlenmektir. Belediyeye sağlanan mal ve hizmetlerle ilgili olarak özel ve tüzel 
kişilere yapılması gereken ve kesinleşmiş olmasına rağmen çeşitli nedenlerle hak sahiplerine 
ödenemeyen giderlerin bütçe emaneti hesabına almak. Kişilerin kendi aralarındaki 
anlaşmazlıklar nedeni ile belediyedeki hak edişleri üzerine konan hacizlerle ilgili icra 
işlemlerinin yerine getirilmesi. 

Personelin Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalar Kurumu'na yapılacak ödemeleri (bağlı 
olduğu sendikaya ödemek üzere kesilen, icra işlemleri) nedeni ile bordrolarından yapılan 
kesintilerin emanet hesaplara alınarak, emanet defterine kayıt edilmesini, yasal payların 
ödenmesini ve takibini yapmak ve hak sahiplerine ödenen ödeme evraklarındaki KDV, DV, 
GV, KDV Tevkifatı diğer vergi, karar pulu, vb. kesintilerin emanet hesaplara alınarak ilgili 
defterlerin tutularak, beyannamelerin doldurulmasını ve vergi dairelerine tahakkuk ettirilmek 
suretiyle ödenmesini sağlamaktır. 

Belediye personeline ait ücret, maaş, tazminat, ödenek, ikramiye, fark, sosyal 
yardımları ve yasalar, yönetmelikler, sözleşmeler, kararlar ile sağlanan diğer hakların ve 
bunlardan yapılacak kesintilerin, yasal mevzuata uygun olarak süresinde hesaplanmasını; 
tetkiklerini yaparak, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin öngördüğü şekilde 
işlem fişlerinin ve ödeme emirlerinin düzenlenmesini ve tek düzen muhasebe hesaplarına 
alınmasını koordine etmek. 

 
SGK dönem sonu, Emekli Sandığı, Kefalet Sandığı, yılsonu işlemlerinin yapılmasını, 

kayıt ve defterlerin tutulmasını sağlamak. Asgari geçim indirimi işlemlerinin yapılmasını ve 
hesaplanmasını; kontrollerini ve ödenmelerini organize etmek. 

 

İhale nedeni ile ilgililerden alman geçici ve kesin teminatların emanet hesaplara 

alınarak, emanet defterlerine kayıt edilmesini, Emanet hesaplara alınan paraların zamanı 

geldiğinde hak sahiplerine ödenmesini veya ödeme planına bağlanmasını sağlamak. 

Müdürlüklerle işbirliği içinde belediyenin bütçe taslağının hazırlanmasını, 

müdürlüklerin bütçe tekliflerinin birleştirilip incelenmesini sağlamak. Bütçenin yasal süresi 

içinde Başkanlık Makamına sunulmasını koordine etmek. 

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. maddesi gereğince belediye 

birimlerince hazırlanan ayrıntılı harcama programlan da dikkate alınmak suretiyle kurumun 

ayrıntılı harcama programı ve finansman programım hazırlayıp, bütçe tasarısı ile birlikte üst 

yöneticiye sunmak. 

Gelir ve gider kesin hesabı işlemlerinin yapılmasını ve yılsonu hesaplan ile yönetim 

dönemi hesaplarının çıkarılmasını sağlamak. 



 
 

Belediyenin bankalardaki hesaplarına yapılan giriş ve çıkışların izlenmesini, bu hesapların 

müdürlük muhasebe kayıtlan ve banka defteri ile uygunluğunun karşılaştırılması ve varsa 

farklılıklarının nedenlerinin araştırılmasını organize etmek. 

Asker ailelerine verilen  asker aile yardımının hesaplanmasının ve ödenmesinin sağlanması. 

Sayıştay Başkanlığı Müfettişleri, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri, İçişleri Bakanlığı 

Kontrolörlerinin teftişleri sonucu çıkarılan kişi borçlarını Belediye Meclisine havale ettirmek 

ilgililerinden tahsilini sağlamak. Kişi borçlarının izlenmesini ve defterinin tutulmasını sağlamak. 

Mali yıl sona ermeden görevinden ayrılan Mali Hizmetler Müdürü mali yılsonunda, Sayıştay’a 

verilmek üzere yönetim dönemi hesabını, yerine gelen Mali Hizmetler Müdürüne devreder. Kesin 

hesabı ve mali yıl bütçesini süresi içerisinde meclise havale ettirmekten sorumludur. 

Belediye içi ve dışı toplantı veya görüşmelerde bölümünü veya belediyeyi temsil etmek. 

Bölümü ile ilgili kalite sistem dokümantasyonunun hazırlanmasına yardımcı olmak ve 

uygulama sonrası etkinliğini izleyerek gerekli revizyonların yapılmasını sağlamak. Bölümü ile ilgili 

kuruluş içi kalite denetimlerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak ve denetim raporuna göre 

düzeltici eylem planı hazırlamak. Yine bölümü ile ilgili kalite kayıtlarının tutulmasını, saki anması m, 

bakımım ve elden çıkarılmasını sağlamak. 

Mali Hizmetler Müdürü; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler ile 

proje, plan program ve prosedürlerde belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendisine yukarıda verilen 

görev mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili, Belediye Başkanına karşı sorumludur. 

Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Büro Sorumluları; kendisine verilen görevlerin mevzuata 

uygun olarak yapılmasından yetkili ve Müdüre karşı sorumludur. 

 

C- İdareye İlişkin Bilgiler 

 

1 - Fiziksel Yapı 

Mali Hizmetler Müdürlüğümüz belediye hizmet binası giriş katındaki tahsilat servisi olarak. 

İkinci katında emlak ve tahsilat servisi odası mali hizmetler müdürlüğü odası, muhasebe birimi odası 

olmak üzere toplam 3 odada hizmet vermektedir. 

2- Örgüt Yapısı 

 Mali Hizmetler Müdürlüğü Bünyesinde: 

-Mali Hizmetler ve Muhasebe Servisi  

-Gelir ve Emlak Servisi 

-Tahsilat bölümleri yer almaktadır. 

     2016 Yılında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi ve 4/c bendi gereği Sigortalı sayılan 

toplam 10 personel görev yapmıştır. 



 
 

Kadroları itibarıyla personelin dağılımı: 

-1 Mali Hizmetler Müdürü  

-1 Muhasebeci  

-4 Şef 

-1 Veri Hazırlama Kontrol işletmeni  

-1 Tahsildar 

-2 Memur görev yapmaktadır. 

3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesinde toplam 10 adet masaüstü bilgisayar ve buna bağlı 

10 adet yazıcı ile günlük işlemler hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Müdürlüğümüz bünyesinde ayrıca 1 

adet Fotokopi makinesi ile 1 adet projeksiyon cihazı ve 1 adet fax cihazı vardır. 

 
4- İnsan Kaynakları 

 

5- Sunulan Hizmetler 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünce ilçemiz sınırlan içinde yaşayan vatandaşlarımızın belediyemiz 

mali hizmetler müdürlüğünde yapılması gereken yazışmaları ve evraklarının iş ve işlemlerini en kısa 

sürede yapıp vatandaşlarımızın makul düzeydeki isteklerini yerine getirmek. Belediyemizin mal ve 

hizmet alımlarından doğan ödemelerini hak sahiplerine adil bir şekilde yerine getirmektir. 

 

D Diğer Hususlar 

II- AMAÇ ve HEDEFLER 

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 
 

Gerek Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve gerekse Belediyemiz Bütçesi ile hedeflenen gelirlerin 

tahsilatı ile harcamalarının 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda yer aldığı gibi; 

-Personele olan ödemeler 

-Kamu İdarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon, paylar. 

-Tarifeye bağlı ödemeler. 

-İlama bağlı borçlar. 



 
 

-Ödenmemesi durumunda gecikme zammı ve faiz doğuracak ödemeler. 

-Ödenmesi talep edilen emanetteki tutarları izleyen sıralamaya dikkat ederek faaliyetlerimizi 

sürdürmek. 

 2016 yılında personele olan ödemeler zamanında yapılmıştır. Mal ve Hizmet satın aldığımız 

firmalara da ödemeleri zamanında yapılmıştır. Yine; Üst Yönetici, Mali Hizmetler Müdürü, Avukat ve 

birim çalışanlarının çabaları ile Belediye alacakları sıkı bir şekilde takip edilerek, gelir tahakkuk 

müzekkereleri,ödeme emri belgeleri, hapsen tazyik işlemleri uygulanarak, alacakların gelire 

dönüşmesi sağlanmıştır, özellikle emlak ve Ç.T.V. gibi vergilerin son ödeme tarihleri yaklaştığında; 

vezne ve ilgili birimlerin öğle tatili ile hafta sonlarında çalışmaları sağlanarak, ilçe halkımızın kuyruk 

oluşmadan vergilerini ödemeleri sağlanmıştır.Mükelleflerin Belediye’ye olan borçlarım kredi kartı ile 

borçlarını ödemeleri sağlanmıştır. 

 Hedef ; Son dönemlerde yapılan yerel yönetim reformlarım eğitimler ile bütünleştirilerek 

kurumsal kapasiteyi arttırmak. Belediye çalışanlarının mevzuata uyumunu ve bölgemiz belediyeleri 

içerisinde en ileri noktaya ulaştırma 

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER  

A-Mali Bilgiler 

1- Bütçe Uygulama Sonuçları 

 

        2016 Yılı Bütçesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü, 46-09-05-31 Kurumsal kod ve 01-01 02 

Fonksiyon kodu ile işlem görmüştür. 

Ekonomik kodun 1.Düzeyinde incelediğimizde; 

01.Personel Giderleri:        643.561,07₺ 

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:      88.075,82₺ 

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri :              1.207.873,39₺ 

04.Faiz Giderleri:         947.918,98₺ 

05.Cari Transferler:                                    0 

07.Sermaye Transferleri:                   151.002,06₺ 

 

TOPLAM                                                                                                               3.038.431,32₺ 

 

 

 

 



 
 

Belediyemiz 2016 yılı bütçesi ise: 

 

GİDERLERİN NEVİ TUTARI 

1 PERSONEL GİDERLERİ 9.940.868,73₺ 

2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 1.799.751,38₺ 

3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 18.814.672,91₺ 

4 FAİZ GİDERLERİ 947.918,98₺ 

5 CARİ TRANSFERLER 271.870,18₺ 

6 SERMAYE GİDERLERİ 1.237.125,55₺ 

7 SERMAYE TRANSFERLERİ 151.002,06₺ 

HARCAMALAR TOPLAMI 
33.163.209,79 

 

 

 

 

Bütçelerde öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek 

veya Bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve Bütçede 

tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin tüm harcama birimlerinin 

giderleri karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertip ve kurumsal kodlara aktarma yapmak amacıyla 

yedek ödenek tertibine ödenek konmaktadır. 2016 Yılında ödenek ihtiyacı doğan birimlere ek 

ödenekten 5.105.000,00 TL aktarma yapılmıştır. 6360 Sayılı Kanun’un bir kısım maddeleri 

30/03/2014 tarihinde yapılan mahalli idareler yerel seçimi ile yürürlüğe girdiğinden seçimlerden sonra 

başta içme suyu olmak üzere gelirlerimizde önemli miktarda azalma olmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

 

Belediyemizin 2016 yılı Bütçesi 29.000.000,00TL olarak tahmin edilmiş olup, 10/08/2016 

tarih 64 sayılı karar ve 12/12/2016 tarih 86 sayılı karar ile toplam 5.105.000,00₺ ek ödenek  

Meclisimizce kabul edilmiştir. 

 Yılsonu itibariyle: 

Gelir: 29.263.503.92₺ bütçeye göre oranı % 85 

Gider:33.163.209,79₺ bütçeye göre oranı % 97 şeklinde gerçekleşmiştir. 

İller Bankasınca gönderilen paylar tüm Belediyelerin en önemli gelirlerinden biridir. Paylar 

arttırılmadığı gibi, yapılan düzenleme ile payımızda azalma olmuş bu da bütçemizi olumsuz 

etkilemiştir. 

3 - Mali Denetim Sonuçları 

Belediyemizde 2016 genel mükellef (sicil) sayısı 37705 âdete ulaşmıştır. Emlak servisince 

emlak vergisi tarh ve tahakkukları yapılmakta, ayrıca belediyemize bağlı 54 adet mahallenin emlak 

kayıtları tutulmaktadır. 

Emlak vergisi beyannamelerini zamanında vermeyen 372 adet mükellefe 1. Derece 
usulsüzlük cezası kesilmiştir. Emlak vergisi borcu olan tüm mükelleflere ödeme emri 
çıkartılmıştır. Yine de ödemeyenler için belediye avukatına yazı yazılarak icra takibi 
başlatılması için talimatlar verilmiştir. İlçe merkezinde 1986 adet arsa vergisi mükellefi, 
11204 bina vergisi mükellefi, 18683 adet de arazi vergisi mükellefi, 2769 çevre temizlik 
vergisi mükellefi ve 93 adet de ilan reklam vergisi mükellefi mevcuttur. 

GELİRİN NEVİ 

GEÇEN YILDAN 

DEVİR 

TAHAKKUK 

2016 YILI 

TAHAKKUKU 

TAHAKKUKTAN 

RED VE İADELER 

TOPLAM 

TAHAKKUK 

2016 YILI 

TAHSİLATI 

1-VERGİ 
GELİRLERİ 

551.558,97₺ 7.290.227,28₺ 609.051,84₺ 7.232.734,41₺ 6.676.355,55₺ 

3-TEŞEBBÜS VE 

MÜLKİYET GEL 
2.735.067,11₺ 9.848.170,67₺ 776.474,86₺ 11.806.762,92₺ 8.519.432,18₺ 

4-ALINAN BAĞIŞ 

VE 
---------------- 1.900,00₺ 0₺ 1.900,00₺ 1.900,00₺ 

5-DİĞER 
GELİRLER 

442.815,08₺ 8.848.932,44₺ 47.092,73₺ 9.244.654,79₺ 8.720.284,99₺ 

6-SERMAYE 

GELİRLERİ 
326.745,00₺ 650.706,80₺ 0₺ 977.451,80₺ 657.570,16₺ 

GELİRLER 
TOPLAMI 

4.056.186,16₺ 26.639.937,19₺ 1.432.619,43₺ 29.263.503,92₺ 
24.475.542,88₺ 

 

EMANETLER    3.899.705,87₺  



 
 

 

B- Performans Bilgileri 

 

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 

2- Performans Sonuçları Tablosu 

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 

5- Diğer Hususlar 

 

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

A- Üstünlükler  

B- B- Zayıflıklar  

C- C- Değerlendirme 

 

 

Birimlerdeki bilgisayar sistemi, teknolojik gelişmelere uygun yapıdadır. Özellikle son birkaç yıldır 

Mali konulardaki hızlı değişimin getirdiği yenilikler, yönetmelik ve eklerine uygun programların 

oluşturulmasıyla sağlıklı bir yapıya dönüştürülmüştür. Belediyemizin Hesap Planında yer alan Dönen 

Varlıklar, Duran Varlıklar, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar, Öz 

Kaynaklar, Faaliyet Hesapları, Bütçe Hesaplan, Nazım Hesaplar Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel 

Müdürlüğünün Say. 2000 Sistemine 3’er aylık dönemler itibariyle veri girişleri yapılmaktadır. 

Mali Hizmetler olarak yasalarda olan değişiklikler hem Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak titizlikle 

takip edilmektedir. Yeni uygulamalar Belediyemiz hesap ve işlemlerine uygun olarak güncel hale 

getirilmektedir. Belediyemiz yetkililerinin, Mali Hizmetlerde görev yapan personele sağladığı doğru 

zaman ve konularda eğitimler sayesinde sıkıntısız bir geçiş sağlanmıştır. Mali Hizmetler 

Müdürlüğünde; kabiliyet ve kapasitenin iyi durumda olmasının bir diğer nedeni de; görev yapan 

personelin tamamının uzun yıllar aynı görevlerde bulunmasıdır. 

 

 

 



 
 

 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

Yeni düzenlemelerde; Belediyemizin Mali konularındaki denetimi: 

-Belediyemiz Meclis Üyelerinden oluşan Denetim Komisyonu, 

-Sayıştay Başkanlığınca yapılmaktadır. 

 
Tüm bu denetimlerde; mevzuat ile verilen görevlerin gerçekleştirilmesinde yasalara uygun 

hareket edildiği görülmektedir. Mali konulardaki mevzuatlarda meydana gelen değişiklikler; Kanun, 

yönetmelik, tebliğiler takip edilerek Belediyemizin işlemlerinde uygulanması sağlanmalıdır. Ayrıca 

tüm personel kendi branşında verilen eğitim seminerlerine gönüllü olarak katılmalı, seminerde gereken 

ilgiyi göstermeli, en iyi şekilde bilgilenmeli; kendi iş alanlarında ihtisas ve branş sahibi olmaları için 

gereken çaba ve özen gösterilmelidir. 

 
        

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

2016 YILI FAALİYET RAPORU 

 

 

         Çağımızın en büyük olgularından biri olan şehirleşmenin temelini oluşturan konuların 

başında planlı yapılaşma gelmektedir.Şehirleşmeyi en geniş anlamıyla alırsak, başta barınma 

olmak üzere üretim, ticaret, eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanması ile insanların 

kendilerini geliştirebilmeleri için oluşturulması zorunlu olan fiziki çevre olarak 

tanımlayabiliriz. Fiziki çevremizin oluşturulmasında en büyük görev ve sorumluluk yerel 

yönetimlere verilmiştir. 

Bozdoğan  İlçesi ,İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak  , uygulama imar planlarının yapımı, 

planlı gelişmenin sağlanabilmesi için inşaat ruhsatlarının verilmesi, inşaatların onaylı proje ve 

teknik şartnamelere uygun yapılmasından sorumlu olan yapı denetim kuruluşları ile teknik 

uygulama sorumlularının görevlerini yapıp yapmadıklarının denetlenmesi, tamamlanmış 

binalara yapı kullanma izni verilmesi, çalışmalarıdır. 

Bu işlerde görevli olmak üzere Müdürlüğümüz bünyesinde 1 Müdür ,1 Harita Kadastro  

Teknikeri ve 1 İnşaat Mühendisi  görev yapmaktadırlar.  

 

 

 



 
 

AMAÇ VE HEDEFLERİ 

Yerleşme alanları ve bu yerlerdeki yapılaşmaların imar kanunu ve mevzuata uygun 

teşekkülünün sağlanması, ruhsatsız bina yapımının engellenmesi. 

Kaçak yapılaşmanın engellenmesi için düzenli kontrollerin Zabıta Amirliği işbirliğince  

gerçekleştirmek. 

Belediye sınırları içinde kalan planlı arsalarda imar uygulaması yapmak. 

Düzenli kentleşme için 1/5000’lik planlara dayalı 1/1000’lik uygulama imar Planlarının 

uygulanmasını sağlamak. 

Belediye hizmetlerinin imar yönünden sürekliliğini sağlamak amacıyla imar bilgilerinin 

güncellenmesi ve ilgililere istenildiğinde bilgi vermek.  

 MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ 

      İmar planları tamamlanarak yapılaşmaya açılan alanlarda parselasyon çalışmaları yapmak, 

imar durumu vermek, mevzuat gereği imar uygulamalarına karar vermek ve yönetmeliğin 

Belediyeye verdiği yetkileri doğru kullanmak ve bu konuda görüş oluşturmak. 

     Ruhsata esas olan yapı denetimce kontrol edilip onaylanan mimari, betonarme, sıhhi 

tesisat, elektrik, asansör, ısı yalıtımı ve peyzaj projelerine göre; 79 adet yapı ruhsatı belgesi  

düzenlenmiş olup bunlardan 47 adet yeni yapı ruhsatı,  20 adet tadilat ruhsatı, 5 adet yeniden 

ruhsatı,1 tane mekanik tesisat ,1 tane yenileme ruhsatı,1 tane kaçak yapı ruhsatı, 1  tane ilave 

kat ruhsatı ve 3 tane isim değişikliği ruhsatı  düzenlenmiş olup düzenlenen bu yapı ruhsatı 

belgeleri  131  adet bağımsız mesken, 16 adet bağımsız ticarethane,3 adet sanayi, 2 adet sağlık 

bakım kuruluşu ,27 adet  tarım ve hayvancılık, 18 adet bağımsız depo için  yapı ruhsatı 

verilmiştir.6360 Sayılı Kanunu  ile köyden mahalleye dönüşen yerlerde Plansız Alanlar Tip 

İmar yönetmeliğine uyarınca 25 adet yapılaşma izni düzenlenmiş olup bunlardan  21 adeti  

yeni inşaat için,3 adeti ilave inşaat için ,1 adeti tamirat ve tadilat için düzenlenmiştir. 

       Her biri ayrı bir uzmanlık konusu olan uygulama projelerinin hazırlanması ile ilgili 

mevzuatı takip etmek ve mevzuattaki değişiklikleri ilgililere bildirmek. 

      4708 sayılı yasanın uygulamasını sağlamak ve yapı denetim firmalarınca yapılan 

denetimleri kontrol etmek ve hak edişleri onaylamak. 

      Tamamlanmış binaların iskana uygun olanların yapı kullanma izni vermektir.Bu bağlamda 

72 adet yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiş olup bunlardan 71 adet bağımsız mesken, 162  

adet  ticarethane  , 4 adet bağımsız depo , 5 tane bağımsız tarım ve hayvancılık    için yapı 

kullanma izin belgesi verilmiştir.   

     2981 sayılı imar affı kanunu kapsamında olan binalarla ilgili yazışmalar yapmak. 

      İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce yapılan yazışmalar, yazılar takip,edilmekte, kayıt ve 

mutemetlik hizmetleri ile birlikte müdürlük ve imar mevzuatı ile ilgili genelge tamim ve 

yönetmelikler arşivlenmektedir. 



 
 

Planlama  

    İmar planı tamamlanarak yapılaşmaya açılan alanlarda parselasyon çalışmaları yapmak, 

imar parsellerinin oluşmasında katkıda bulunmak ve yürürlülükteki imar planı ve mevzuata 

göre imar durumu vermek, yönetmeliğin bu konuda Belediyeye verdiği yetkilerin doğru 

kullanılması ve bu konularda görüş oluşturulmasını sağlamak.Belediyemize 80 adet imar 

durumu müracaatı yapılmış, imar kanunu ve  uygulama imar planı uyarınca müracaat 

sahiplerine 73  adet imar durumu belgesi düzenlenerek teslim edilmiştir. Yine uygulama imar 

planı ve imar kanunu uyarınca 38 adet ifraz , 5 adet tevhit ,3 adet yoldan ihdas ve 1 adet 

irtifak hakkı Belediye Encümenince görüşülerek işleme alınmıştır. 

Proje Kontrol  

Ruhsata esas olmak üzere hazırlanan Mimari, Statik-Betonarme, Tesisat, Elektrik, Isı Yalıtım, 

Asansör, Peyzaj vb. projeleri ile Zemin Etüd Raporları imar durumuna uygunluğu kontrol 

edilmekte ve onaylanmaktadır. 

4708 sayılı yapı denetim yasası kapsamında kalan ve yapı denetim firmalarının 

sorumluluğunda yapılan inşaatların onaylı projelere göre yapılmasının temini için çalışmalar 

yaparak uygun olanların hak edişlerini onaylamaktadır. 

4708 sayılı yasa kapsamı dışında kalan inşaatlarda kontroller yapılarak, 3194 sayılı imar 

kanununun 32. ve 42. Maddesinin gereği yerine getirilmektedir.Ayrıca inşaatların 

tamamlanması halinde yapı kullanma izni için başvurular yine müdürlüğümüzce 

sonuçlanmaktadır. 

Ülkemizde depremler nedeniyle can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için kalitesiz ve 

denetimsiz yapılaşmanın önlenmesi, çağdaş norm ve standartlarda yapı üretiminin 

sağlanabilmesi amacıyla çıkarılan 4708 sayılı yapı denetim kuruluşlarınca 

denetlenir.Yapıların taşıyıcı sistemindeki beton, beton çelik çubuk, duvar elemanları vb. 

malzeme ve imalatın standart ve şartnamelere göre bakanlıkça izin verilen özel ve kamu 

kuruluşlarının laboratuarlarında muayene ve deneyler yaptırılır ve raporları ilgili idarenin yapı 

denetim şubesince kontrol edilir.Yapı denetim firmalarının müracaatı üzerine inşaat 

seviyelerini tespit ve yapı denetim firmalarının hak edişlerini kontrol eder.Yapı denetim 

şubesinin rutin kontrollerinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış bir 

yapının tespitinde yapı tatil zaptı tutulup inşaat durdurulur ve gerekli yasal işlemler başlatılır. 

Çeşitli Sebeplerden dolayı Yapı Tatil Zaptı Düzenlenen İnşaat sayısı 1 Adet olup toplam 

6.670,10 tl ceza kesilmiştir. 

  İlgililerce kontrolleri yapılarak tamamlanan projelerin dosyalanması, bilgilerin adres 

kayıt sistemine aktarılması, ruhsat dosyalarının yapı kullanma izni alınarak genel arşive 

intikal edinceye kadar arşivlenmesini sağlar. İş bitirme, iş denetleme vs. belgeleri tanzim eder.  

 

 



 
 

Şehir Planlama  

       1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda kentin gelişimini sağlamak ve 

kontrol altında tutabilmek amacıyla Resmi Kurumlardan ve şahıslardan gelen imar planı 

değişikliği taleplerini incelemek,dosyalandırıp meclise hazırlamak.İmar planı değişiklikleri ile 

ilgili gelen dilekçeleri cevaplandırmak.Şehirleşmenin her aşamasında (imar plan yapımı, yapı 

ruhsatı, yapı kullanma izni, yapı denetimi ve numarataj vs.) müdürlüğümüze bağlı birimlerde 

çalışanlar görev almaktadırlar. Bu bağlamda şahıs ve kurumlarca imar planı tadilat değişikliği 

müracaatına binaen Belediye Meclisine sunulan  imar planı tadilatı bulunmamaktadır. 

     Bu kadar yaygın ve gerçekleşmesi zamana bağlı aynı zamanda her kademesi farklı kişi ve 

kuruluşların sorumluluğunda yürütülmekte olan işlemlerin bir bütün olarak görülebilmesi ve 

aksayan kısımların tespiti ile müdahale imkanı sağlamasından dolayı Kent  bilgi sistemi 

uygulaması önem arz etmektedir. Bu uygulama ile bugüne kadar farkına varılamayan 

sorunların tespitleri yapılacak ve çözüme kavuşturulabilecektir.  

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

    Şehirleşmenin her aşamasında (imar plan yapımı, yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, yapı 

denetimi ve numarataj vs.) müdürlüğümüze bağlı birimlerde çalışanlar görev almaktadırlar. 

Bu kadar yaygın ve gerçekleşmesi zamana bağlı aynı zamanda her kademesi farklı kişi ve 

kuruluşların sorumluluğunda yürütülmekte olan işlemlerin bir bütün olarak görülebilmesi ve 

aksayan kısımların tespiti ile müdahale imkânı sağlamasından dolayı Kent  bilgi sistemi 

uygulaması önem arz etmektedir. 

                       

  

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

2016 YILI FAALİYET RAPORU 

 

1-     GENEL BİLGİLER 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN SUNUŞU 

         Fen İşleri Müdürlüğümüzün 2016 yılı genel bilgileri, amaç,hedef ve faaliyetlerine 

ilişkin rapor elimizdeki verilerin ön yargısız ve tarafsız bir tarzda değerlendirilmesi ile 

hesap verilebilirlik ve sadelik ilkeleri doğrultusunda eksiksiz ve tüm faaliyet sonuçlarını 

açıklama getirebilecek tarzda hazırlanarak aşağıda sunulmuştur. 

                                                                 

 



 
 

 

A-MİSYON VE VİZYONU: 

a)Misyonumuz: 

Yasalar çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğünce oluşturulan yatırım programını ve 

bütçeyi en etkin ve verimli biçimde kullanarak hedef kitlemizin yaşamsal alanlarındaki, 

fiziksel alt yapı gereksinimlerini en yüksek düzeyde karşılama ve çağdaş yaşanılabilir bir 

çevre sunmaktır. 

Yasa ve yönetmeliklerin koyduğu hükümleri ve yetkileri kullanarak en etkin ve 

verimli biçimde hedef kitleye hizmet sunmak. 

6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Göre 54 

Mahallemizdeki sorunları en kısa zamanda çözmek. 

b) Vizyonumuz: 

Çalışmalarımızda vatandaşın memnuniyetini sürekli kılarak, hizmetlerden 

yararlanmaya ve onların da uygulamaya katılmasını sağlayarak, gelecek nesil için yatırım 

yaparak hizmetin halka sunulmasında, adalet ve eşitliğin sağlanması hizmet 

ilkemizdir.Vatandaşa taleplerinde olmazları değil olabilirlikleri ön planda sunmak,vatandaş 

(müşteri) memnuniyetini sağlamak için sonuçlanmayan şikayet kalmayacak şekilde alt 

yapıyı kurarak koordineli bir şekilde çalışarak, şikayetleri çözüme kavuşturmak ve 

vatandaşı sonuçtan bilgilendirmek. 

Çalışmalarımızda kurum ve kişilerin memnuniyetini sürekli kılmak, hizmeti sağlıklı ve 

zamanında sunmak, adalet ve eşitliğe uymak, vatandaş şikayet ve dileklerini yasa ve 

yönetmeliklerin hükümlerince yerine getirmek. 

 

B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

 Yaşam kalitesini yükseltmek; 

1) Kent halkını fiziksel olarak zinde tutabilmek için düzenlenmiş yaya yollarının 

sayısını arttırarak, halkın araç kullanımını azaltmak. 

2) Daha temiz bir çevre için kaplaması yapılmış yol sayısı arttırarak çevre kirliliğini 

önlemek. 

3) Gençliği kötü alışkanlıklardan korumak için spor sahaları sayısını arttırarak 

gençliği daha sağlıklı bir hale getirmek. 

4) Kentin çevre sağlığını ve görüntüsünü bozacak uygulamaların çağdaş bir şekle 

getirilebilmesi için bunların İmar Kanununa göre yıkım, tamirat ve düzenlemesini 

sağlamak. 

5) Şantiye giderlerinin kontrol altında tutulabilmesi için maliyet girdilerinin 

azaltılmasını sağlamak. 



 
 

6) Kentimize mal olmuş tarih ve kültür varlılarını diğer nesiller aktarılabilmesi için 

bunların korunmasını ve gerekli görülenlerin restore edilmesini sağlamak. 

7) Kentimizde bulunan okulların daha iyi şartlarda eğitim verebilmeleri için 

ihtiyaçlarını belirleyip bunların giderilmesini sağlamak. 

8) Fen İşlerindeki teknik ve büro personelinin ihale mevzuatı, kanun, yönetmelik, 

idari ve diğer teknik konulardaki bilgilerini güncellemek ve birikimini arttırmak 

için gerekli eğitimleri vermek, seminer ve fuarlara katılmayı sağlamak. 

9) Kent yaşamında önemli bir yeri olan araç trafiğinin düzenlenmesi için kavşak, 

sinyalizasyon ve otopark çalışmalarının yapılmasını sağlamak. 

10) Kent halkına daha iyi hizmet verebilmek için mevcut olan araç şantiyesini 

ihtiyaçlara göre genişletmek ve yenilemek. 

11)  Kent halkının diğer kentlerden ihtiyaç duyulmaması için gerekli tüm sosyal donatı 

alanlarının yapılandırılmasını gerçekleştirmek. 

12) Kentin doğal afetlere karşı olan, yağmur, kuraklık, deprem gibi konularda yaşayan 

halkın zararını minumuma indirmek için gerekli altyapıyı oluşturmak, bununla 

ilgili yatırım projelerini geliştirmek ve gerçekleştirmek. 

13) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. md.gereği kendi 

birimi ile ilgili harcamalarının Yetkilisi olarak bütçe hazırlığını yapmak,   

14) 5393 sayılı Yeni Belediye Kanununun 53. md.si gereği Acil Durum Planlaması 

çerçevesinde oluşabilecek doğal afetler halinde kriz masası oluşturmak.  

15) İmar planında yeşil alan olarak gösterilen alanların projelerini hazırlatarak 

uygulama programını yürütmek. 

16) Yeni yapılacak olan yeşil alanlar için yer tesbiti yapmak. 

17) Mevcut yeşil alanların temizlik,budama,gübreleme,sulama v.b. bakımlarını 

yaparak bu alanların devamlı kullanabilirliğini sağlamak. 

18) Parklara çocuk oyun gruplarının, çöp kovalarının,aydınlatma direklerinin 

zamanında montajını yapıp zaman zaman bakımlarının ,boyalarının yapılmasını 

temin etmek. 

19) Şehir içinde kavşaklarda ve parklarda havuz yapımı ve bu havuzların bakımlarının 

temizliklerinin yaptırılması. 

20) Parkların ve yeşil alanların bakımlarının yapılıp düzenlenmesi. 

21) Tretuvarlardaki ağaçların budanması, sulama,gübreleme,boğaz açma v.b. 

bakımlarının yapılması. 

22) Yeni tesis edilen kavşak ve parklarda parke taş döşenmesi. 

23) Futbol Sahalarının tesisi ve bakımı. 

24) Şehir içindeki,okul,ve resmi dairelerin bahçelerinin tanziminde gerek proje gerekse 

bitkilendirmede yardımcı olmak. 

 

 

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 

 

 

1-FİZİKSEL YAPI: Fiziki kaynaklar şeffaf ve açık yönetim modeli ile 

oluşturulmuş birimimizde ve birimimize bağlı fiziki kaynaklarımız aşağıda tablo 

şeklinde belirtilmiştir. 

 



 
 

 

BİRİM HİZMET 

YERİ VE 

KATI 

ÇALIŞMA 

ALANI 

FİZİKİ KAYNAKLAR 

F
en

 İ
şl

er
i 

M
ü
d
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ü
ğ
ü

 

İdare Binası / 

1.kat 

1 Müdür 

Bölümü 

6 Adet Bilgisayar 

4 Adet Printer 

10 Adet Hesap Makinesi 

3 Adet Daktilo 

2 Adet Belge Tarayıcı 

1 Adet Fotokopi Makinesi 

1 Adet Fax Makinesi 

3Personel 

Çalışma 

Bölümü 

1 Birim 

Arşivi 

İdari destek 

depoları ve 

garaj bakım 

onarım 

şantiyesi 

Lojistik-

Malzeme 

deposu 

3 adet depo ve Raf Sistemleri 

1 adet işçi 

Bilgilendirme 

ve Toplantı-

Eğitim  

Salonu 

Masa, sandalye ,çay ocağı,bilgilendirme 

panosu,eğitim tahtası 

Lojistik 

merkez büro 

Masa, koltuk,1 adet bilgisayar ve 

yazıcısı,Güvenlik Kamera Sistemi 

Şoför Odası Bekleme koltukları 

12 adet üstü  

korumalı araç 

park yeri 

Her araç ve iş makinelerimize ayrılmış 

park  

Akaryakıt 

İkmal 

pompası 

1 adet 16 tonluk akaryakıt tankı ve 

pompası 

Araç bakım-

onarım ikmal 

istasyonu 

2 adet araç bakım ünitesi, karterden yağ 

emme pompası,kompresör,basınçlı 

yıkama pompası,gres pompası,valvolin 

kovası,krikolar,anahtar takımları 

Kaynak 

atölyesi 
1 adet 

 

 



 
 

 

2- ÖRGÜT YAPISI: 

 

Fen İşleri Müdürlüğünün örgüt yapısı aşağıda olduğu gibidir. 

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ 

 

 

   

                         Saha Formeni            İnşaat Mühendisi                   Teknik Büro               

Bakım Onarım İmalat                        Plan-Proje           22-d Doğrudan Temin                                                                 

İşçi Sevk İdare                                         Etüt-Keşif                      Personel İşleri 

Destek Depoları Koordine                    Ar-Ge                      Evrak Kayıt-Arşiv 

Elektrik İşleri                                  İhale Hazırlık                     Fiyat Araştırma 

                                                          Eğitim                           Mal-Malzeme Kabul          

                                                      

                          

3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR: 

—BASILI KAYNAKLAR:(MEVZUATLAR) 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

 4857 Sayılı İş Kanunu 

 6360 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 

 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

 4735 Sayılı Sözleşmeler Kanunu 

 5393 sayılı Belediye Kanunu 

 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 

 3194 sayılı İmar Kanunu 

 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar 

Yönetmeliği 

 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu 

 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası  

 



 
 

 

—ELEKTRONİK KAYNAKLAR: 

 İnternet tabanlı bilgi kaynakları 

 CD/DVD Kaynakları 

 E-mail 

 

4- İNSAN KAYNAKLARI: 

 

 Fen İşleri Müdürlüğünde Toplam çalışan Sayısı: 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 1 Müdür Vekili (Peyzaj Mimarı) ve 1 

Elektrik Teknikeri,5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin B fıkrasına istinaden 2 

İnşaat Mühendisi, 4 Tekniker,1 Teknisyen, 21 İşçi ve 2016 yılı içerisinde olmak üzere Hizmet 

Alımı ile Fen İşlerinde çalıştırılmak üzere 39  kişi ile birimimizde çalıştırılarak hizmetlerimiz 

yürütülmektedir. 

 

BİRİM 
KAYITLİŞÇİ 

SAYISI 

HİZMETALIMI 

İŞÇİ SAYISI 

TOPLAMİŞÇİ 

SAYISI 

FEN İŞLERİ 21 39 60 

 

a) Fen İşleri Müdürlüğüne Bağlı Araç ve Ağır İş Makineleri 

 

Traktör: 4 Adet                Doğan Taksi 1 Adet               Beko-Loder 2 Adet      Tuzla Jeep 1Adet 

Kamyonet: 3 Adet           4x4 Pick Up 1 Adet               Kamyon 7 Adet            Greyder 1 Adet  

Lastikli Ekskavatör: 1 Adet                       

 

     B)Küçük İş makineleri 

        15 ADET  EL TELSİZİ                 

          2   ADET           HİLTİ  

            3   ADET           SPİRAL TAŞLAYICI 

          1   ADET          NİVO VE DİSTOMAT              

  3  ADET           JENARATÖR 



 
 

  2   ADET  ARABALI ÇİM BİÇME MAKİNASI             

  12   ADET           SIRT ASKILI ÇİM BİÇME MAKİNASI    

  2  ADET           KAYNAK MAKİNESİ   

    6    ADET             EL MATKABI 

 1   ADET  TRANSPALET 

    2   ADET             ŞARZLI MATKAP   

1   ADET  SABİT MATKAP 

1  ADET  DAİRE TESTERE  

1  ADET  AYAKLI ÇEKTİRME 

 

5-SUNULAN HİZMETLER: 

  

 - Dairemize 182 Adet Gelen Evrak, 202 Adet Giden Evrak ve Mahallelerimizden 205 

adet dilekçe gelmiş olup bu dilekçelerin 172'sinin ihtiyaçları için gerekli işlemler yapılarak 

cevap verilmiştir. 

 - Mahallelerimizde 33.886,00 m²  Kilitli Beton Parke taşı   döşeme işçiliği yapılmıştır. 

 - 7000 m² ye karşılık gelen 1000,00 ton asfalt ile mahallelerimizde  muhtelif asfalt 

tamirlerimiz gerçekleşmiştir. 

 - Kentimiz parklarının, yeşil alanların ve şehrin muhtelif yerlerindeki banklar düğün 

salonları,çöp kovaları ve aydınlatma direklerinin bakımları yapılmıştır.   

 - Akseki Mahallesinde ağustos ayında yaşanan sel felaketinden sonra 

vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için yaklaşık 5.900,00 mt yola tesviye-malzeme serimi-

temizlik yapıldı. Bozulan yollar kısa sürede kullanılabilir hâle getirildi. 

 - Alamut Mahallesinde  Eski Sağlık Evi ve Lojmanının yapılan dayanıklılık testi 

sonucunda depreme dayanıklı olmadığı tespit edildiğinden sağlık evi geçici olarak başka bir 

yere nakil edilip yıkımı Belediyemiz tarafından yapılmıştır. Yerine proje bitiminde, Pazar 

Yeri, Sağlık Evi, Konser Alanı, Basketbol ve Voleybol Sahası ile okul bahçesi düzenlemesi 

tamamlanarak 2017 yılı içerisinde halkımızın hizmetine sunulacaktır. 

 - Alamut Mahallesinde taşkınlara sebep olan aşırı yağmurlarda yağmur suyunun 

tahliyesi için beton büzlerle tahliye kanalları açılarak yol geçişleri sağlanmıştır. 

            



 
 

            - Alhisar Mahallesi Asardere ve Memişler Mevkisinde kışın kar ve yağmurdan dolayı 

bozulan yollarda yaklaşık 4.600,00 mt ( İş Makinesi Çalışması-Malzeme Temini ve Serimi-

Tesviyesi) yol çalışması yapılmıştır. 

            - Altıntaş Mahallesinde geleceğimiz olan çocuklarımız için Anaokulu projesi 

hazırlanıp 100 m² alana sahip okul hizmete açılmıştır. 

  - Altıntaş Mahallemizde kışın kar ve yağmurdan dolayı bozulan yollarda 

Karadut,Beylik deresi,Bulgur,Aşağı ve Yukarı Mahalle Mevkisinde yaklaşık 18.000,00 metre 

( İş Makinesi Çalışması-Malzeme Temini ve Serimi-Tesviyesi) yol çalışması yapılmıştır. 

 - Amasya Mahallesinde çelik çatılı düğün cemiyet yerinin  çevre düzenlemesi (bay-

bayan tuvaleti, yemek pişirme yeri, bulaşık yıkama yeri) yapımına başlanmış olup zemine 

kilitli beton parke döşemesi yapılmıştır. 

 - Amasya mahallesinde (yol tesviyesi - iş makinesi çalışması - gerekli olan malzeme 

temini) 2.286,10 m² kilitli beton parke döşeme işçiliği yapılmıştır. Ayrıca kalan yerlerin 

döşeme işi 2017 yılında devam etmektedir. 

 - Asma Mahallesi Kovanlık Gediği ve Yayla Mevkisinde kışın kar ve yağmurdan 

dolayı bozulan yollarda yaklaşık 4.100,00 mt ( İş Makinesi Çalışması-Malzeme Temini ve 

Serimi-Tesviyesi) yol çalışması yapılmıştır. 

 - Başalan Mahallesi içi yollarda yaklaşık 3650 metre ( İş Makinesi Çalışması-

Malzeme Temini ve Serimi-Tesviyesi) yol çalışması yapılmıştır. 

 - Başalan mahallesinde halkın yoğun olduğu bölgede 1 adet bay bayan WC yapıldı. 

 - Dömen Mahallesi Dökük mevkii arası bozulmuş olan yaklaşık 1.900,00 mt ( İş 

Makinesi Çalışması-Malzeme Temini ve Serimi-Tesviyesi ) yol çalışması yapılmıştır. 

 - Dutağaç Mahallesinde  meydandaki erkek tuvalet tadilatı yapıldı.Yine Mahalle 

meydanına bayan tuvaletleri yapılmıştır.  

 - Dutagaç   Mahallesinde Düğün cemiyet vb. yeri olarak kullanılan çok amaçlı alanının 

çevre düzenlemesi ( Bay- Bayan WC - Yemek Pişirme Yeri-bulaşık yıkama yeri) yapılmıştır. 

 - Güney mahallesinde   (Yol Tesviyesi-İş Makinesi Çalışması-Gerekli olan malzeme 

temini) 3.235,00 m2 kilitli beton parke döşeme işçiliği yapılmıştır.Ayrıca kalan yerlerin 

döşeme işi 2017 yılında devam etmektedir. 

 - Güneyyaka Mahallesinde; Meydan tuvaletleri tadilatı (Boya-Sıva Tamiratı-Seramik 

Döşemesi-Tesisat Yenilenmesi) yapıldı. 

 - Güre Mahallesi Yüksek Hamam mevkisinde bozulan yollarda yaklaşık 2.950,00 mt( 

İş Makinesi Çalışması-Malzeme Temini ve Serimi-Tesviyesi) yol çalışması yapılmıştır. 

 - Güvenir Mahallesi düğün cemiyet vb. yeri olarak kullanılan çok amaçlı alanının  

düzenlemesi yapıldı, bay ve bayan tuvaletleri yenilenerek kullanıma sunuldu. 



 
 

 - Haydere mahallesinde   (Yol Tesviyesi-İş Makinesi Çalışması-Gerekli olan malzeme 

temini) 11.048,58 m² kilitli beton parke döşeme işçiliği yapılmıştır. Ayrıca kalan yerlerin 

döşeme işi 2017 yılında devam etmektedir. 

 - Hışımlar Mahallesinde  kışın kar ve yağmurdan dolayı bozulan yollarda 

Değirmendere, Armutalan ve Avdullar Mevkisinde yaklaşık 6.950,00 metre ( İş Makinesi 

Çalışması-Malzeme Temini ve Serimi-Tesviyesi) yol çalışması yapılmıştır. 

 - Kakkalan Mahallesinde   (Yol Tesviyesi-İş Makinesi Çalışması-Gerekli olan 

malzeme temini) 1.776,70 m² kilitli beton parke döşeme işçiliği yapılmıştır.Ayrıca kalan 

yerlerin döşeme işi 2017 yılında devam etmektedir. 

 - Karaahmetler Mahallesinde   (Yol Tesviyesi-İş Makinesi Çalışması-Gerekli olan 

malzeme temini) 2.049,52 m² kilitli beton parke döşeme işçiliği yapılmıştır.Ayrıca kalan 

yerlerin döşeme işi 2017 yılında devam etmektedir. 

 - Kavaklı Mahallesinde Karabalçık Mevkiinde yaklaşık 1500 metre, Rebil Mevkisinde 

3800 metre ( İş Makinesi Çalışması-Malzeme Temini ve Serimi-Tesviyesi) yol çalışması 

yapılmıştır. 

 - Kızılca Mahallesinde (Yol Tesviyesi-İş Makinesi Çalışması-Gerekli olan malzeme 

temini) 3.383,72 m2 kilitli beton parke döşeme işçiliği yapılmıştır.Ayrıca kalan yerlerin 

döşeme işi 2017 yılında devam etmektedir. 

 - Kılavuzlar  Mahallesinde Düğün Cemiyet alanına 1265,30 m² döşeme yapılmıştır. 

 - Kılavuzlar Mahallemizde kışın kar ve yağmurdan dolayı bozulan yollarda yaklaşık 

2.890,00 metre ( İş Makinesi Çalışması-Malzeme Temini ve Serimi-Tesviyesi) yol çalışması 

yapılmıştır. 

 - Kızıltepe Mahallesi Camisine Bay-Bayan WC ve foseptik çukuru yapılmıştır. 

 - Konaklı Mahallesinde kışın yağmur sularının bozduğu yollarda 3 km' lik arık açma 

çalışması yapılmış olup yol geçişlerine 12 adet beton büz konarak yağmur suyu tahliyesi 

yapılmıştır. 

 - Koyuncular Mahallesinde (Yol Tesviyesi-İş Makinesi Çalışması-Gerekli olan 

malzeme temini) 435,57 m2 m² kilitli beton parke döşeme işçiliği yapılmıştır.Ayrıca kalan 

yerlerin döşeme işi 2017 yılında devam etmektedir. 

 - Koyuncular  Mahallesinde  kışın kar ve yağmurdan dolayı bozulan yollarda Mezarlık 

Yolu,Yeraltı, Çamaltı, Kumlar ve Kırbağlar Mevkisinde yaklaşık 9.238,00 metre ( İş 

Makinesi Çalışması-Malzeme Temini ve Serimi-Tesviyesi) yol çalışması yapılmıştır. 

 - Merkez Mahallerimizde; 

   - Yol Tesviyesi-İş Makinesi Çalışması-Gerekli olan malzeme temini 3.383,72 m² kilitli 

beton parke döşeme işçiliği yapılmıştır. Ayrıca kalan yerlerin döşeme işi 2017 yılında devam 

etmektedir. 



 
 

 - İmam Hatip Ortaokulu Bahçe Düzenlemesi Basketbol ve Voleybol Sahası ve Çeşme 

yapıldı.1200 m² alana beton döküldü. Çiçeklik kaldırım alan çalışması yapıldı. 2017 yılı 

içinde kilitli beton parke ile kaldırım kaplaması ve ağaçlandırma yapılacaktır. 

 -  Akçay Mahallesi Efendioğlu Camisi Dış Cephe Mermer kaplaması yapıldı. 

 - Merkez İlkokulu bahçesine Çocuk Oyun grubu montajı yapılmıştır. 

            - Fatih İlk ve Orta Okulunun servis araçlarının kalkacağı alan düzenlenmiştir. Ayrıca 

Anaokulu bahçesine çocuk oyun alanı zeminine 105 m2 kauçuk döşenmiş ve Çocuk Oyun 

grubu montajı yapılmıştır. 

 - Bozdoğan Anaokuluna çocuk oyun  alanı ve çevre düzenlemesi ( Çocuk oyun alanı- 

195 m2 zemin kauçuk kaplama-okul etrafı panel çit yapılması) yapılmış olup çocuklarımızın 

daha güvenli bir ortam sağlanmıştır. 

          - Madran Parkının zemin döşemesi yenilenmiştir. 

 - Olukbaşı Mahallesinde düğün cemiyet vb. çok amaçlı alan (Çelik Çatılı alan-Yemek 

Pişirme Yeri-Bulaşık yıkama yeri) yapımına 2017 da başlanacaktır. 

 - Olukbaşı   Mahallesinde kışın yağmur sularının bozduğu yollarda 8 km' lik arık açma 

çalışması yapılmış olup yol geçişlerine 48 adet beton büz konarak yağmur suyu tahliyesi 

yapılmıştır. 

 - Olukbaşı Mahallesinde okul yolunda çocuklarımızın geçiş güzergahındaki çöken taş 

duvar yıkılarak yerine perde betonla güçlendirme yapılarak yolun güvenliği sağlanmıştır. 

 - Olukbaşı Mahallesinde (Yol Tesviyesi-İş Makinesi Çalışması-Gerekli olan malzeme 

temini) 1.801,52 m² kilitli beton parke döşeme işçiliği yapılmıştır. Ayrıca kalan yerlerin 

döşeme işi 2017 yılında devam edecektir. 

 - Örmepınar Mahallesinde  Gaz yeri ve Yukarı Mahalle Mevkisinde yaklaşık 3800 

metre ( İş Makinesi Çalışması-Malzeme Temini ve Serimi-Tesviyesi) yol çalışması 

yapılmıştır. 

 - Örtülü   Mahallesinde Düğün cemiyet alanına 1487,57m² döşeme yapılmış, çevre 

istinat duvarları tamamlanarak alan genişletilmiş, kaldırımlar tamamlanmış ve korkulukları 

yapılarak emniyete alınmıştır.İnşaatın kalan kısmı 2017 yılında tamamlanacaktır. 

 - Örentaht Mahallesinde (Yol Tesviyesi-İş Makinesi Çalışması-Gerekli olan malzeme 

temini) 700,58 m² kilitli beton parke döşeme işçiliği yapılmıştır.Ayrıca kalan yerlerin döşeme 

işi 2017 yılında devam etmektedir. 

           -  Örentaht Mahallesi Göl ve Toyran Mevkiilerinde bozulmuş olan yollarda  yaklaşık 

3500,00 mt ( İş Makinesi Çalışması-Malzeme Temini ve Serimi-Tesviyesi) yol çalışması 

yapılmıştır. 



 
 

 - Pınarlı Mahallesinde köy konağı boya badana sıva tadilat işleri yapılarak 

vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. 

 - Pınarlı  Mahallesinde  Dikmen  Mevkisinde ve Yayla Mevkisinde  yaklaşık 5200 

metre (İş Makinesi Çalışması-Malzeme Temini ve Serimi-Tesviyesi) yol çalışması 

yapılmıştır. 

 - Seki Mahallesinde okul bahçesine düğün cemiyet alanı olarak kullanılmak üzere 

düzenlenmesi yapılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. 

 - Tütüncüler Mahallesi bozuk olan mezarlık yolu genişletme çalışması yapılarak 

yaklaşık 2.900,00 mt (İş Makinesi Çalışması-Malzeme Temini ve Serimi-Tesviyesi) yol 

çalışması yapılmıştır. 

 - Yazıkent Mahallesi Aşağı Camii Bay-Bayan tuvalet tadilatı yapılarak halkın 

hizmetine sunulmuştur. 

 - Yazıkent Mahallesi Mürşide Akçay Okulunun tören alanı ve çevre düzenlemesi 

(Kilitli Beton Parke Döşenmesi-Çeşme) yapıldı. 

 - Yazıkent Mahallesinde  Sünnetli- Kızılcakır- Emenni- Tepeköy- Kocakır  

Mevkilerinde bozulmuş olan yollarda  yaklaşık 9800 metre ( İş Makinesi Çalışması-Malzeme 

Temini ve Serimi-Tesviyesi) yol çalışması yapılmıştır. 

 - Yazıkent Mahallesinde (Yol Tesviyesi-İş Makinesi Çalışması-Gerekli olan malzeme 

temini) 943,85 m² kilitli beton parke döşeme işçiliği yapılmıştır.Ayrıca kalan yerlerin döşeme 

işi 2017 yılında devam etmektedir. 

 - Yeşil Yenice Mahallesinde Düğün Cemiyet alanının tuvalet tadilatı ve bulaşık 

yıkama yeri yapıldı. 

           - Yeşil Yenice Mahallesinde ağustos ayındaki yaşanan sel felaketinden sonra 

vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için yola tesviye-malzeme serimi-temizliği 

yapıldı.Yaklaşık 4.800,00 metre yolda çalışma yapıldı. 

 - Yeniköy Mahallesinde Düğün cemiyet alanının zemin betonunun deforme 

olmasından dolayı yeniden zemine beton dökülmüştür. 

           - Yeşilçam Mahallesi Hacı Osmanlar ve Merkez Küme Evleri Mevkisinde bozulmuş 

olan yollarda  yaklaşık 5710,50 mt (İş Makinesi Çalışması- Malzeme Temini ve Serimi-

Tesviyesi) yol çalışması yapılmıştır. 

 - Ziyaretli Mahallesinde Karabağlar mevkisinde yaklaşık 1.900 m yolun (İş makinesi 

İle Düzenlenmesi- Yağmur Suyu Arığı açılması-Yol geçişlerine Beton büz döşenmesi) 

vatandaşlarımızın güvenli olarak yol geçişi sağlanmıştır. 

 -Mahallelerimizde çevresel şartlardan dolayı (kar,yağmur ve sel mücadelesi)  ulaşımın 

olumsuz hale geldiği yollarda (İş Makinesi- Greyder- Kamyonla Malzeme çekilerek) ulaşıma 

açılmıştır. 



 
 

 -Gençlerimizin sportif faaliyetlerini desteklemek üzere futbol sahası düzenlemesi 

yapılmış olup 2017 yılında farklı  mahallerimizde yapılmaya devam edilecektir. 

 -Camilerimize gerekli tadilat bakım onarımları yapılmış olup (Tuvalet- Şadırvan- Dış 

cephe bakımı- Boyanması) yapılmaya devam edecektir.          

 -İlçemiz mahallelerinde muhtelif kaldırım betonu düzenlenmesi  ve döşeme tamiratları 

yapılmıştır. 

 Büyük park, Gençlik Parkı yeşil alanların bakımı ve bitki dikimi gerçekleştirilmiştir  

 Ayrıca çevresel koşullardan dolayı  bozulmuş yollar için çakıl dökülerek iş 

makinesiyle yolun  tesviyesi yapılmış ve asfalt tamiratı, döşeme tamiratları yapılarak, 

vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hızlı bir şekilde müdahale sağlanmıştır. 

 -Rasim Menteşe İlçe hastanesi çevresi yeşil alanların bakımları yapılmıştır.  

 -Şehrin topoğrafik durumundan kaynaklanan şevli yol, taş duvar ve kaldırım 

kenarlarının toplam 3.960,00 mt. Korkuluk 2.648,00 mt. ızgara  birimimizce 

gerçekleştirilmiştir. 

 Belediye sınırları içersinde halkımızın % 80 inin tarımla geçindiği kaynaklı olarak; 

 1- Eymir  Mahallesi Mezarlık yanı ve  Pınar su yanı  2350mt. Stabilize yol malzeme 

dolgusu ve tesviyesi yapılmıştır. 

 2- Doyran Arığı-Taşköprü Arası Mevkii 2948 mt.,Doyran Arığı-Kara imam Çatalı 

(Deli çay Tahliye) 2375 mt. stabilize yolların malzeme dolgusu ve tesviyesi  yapılmıştır 

 3- Akçay Mahallesi Atçalı mevkii  Ablukalanı,Demirci kuyusu mevkii 2.357mt. 

Stabilize yol malzeme dolgusu ve tesviyesi yapılmıştır. 

 4- Eymir piyan ocağı, mera yolu,Soğuk kuyu,Gaffar Kuyusu  mevkii 4.175 mt. yol 

stabilize yol malzeme dolgusu ve tesviyesi  yapılmıştır. 

 5- Alamut Mahallesinde yaklaşık 3455 m stabilize yolların malzeme dolgusu ve 

tesviyesi  yapılmıştır. 

 6- Kamışlar Soğukkuyu -Baraj yolu arası 3425 mt ve Kanaldan-Yatır yolu 475 mt. 

stabilize yoların malzeme dolgusu ve tesviyesi  yapılmıştır. 

 7- Dört ağaçlar mevkii Tuğla Ocağı-Deli çay arası 2155 mt. yolun malzeme dolgusu 

ve tesviyesi  yapılmıştır. 

 8- Kamışlar Mahallesi Çallık Mevkisi 1870 mt. yolun malzeme dolgusu ve tesviyesi 

yapılmıştır.   

 - Birimimize bağlı Soğuk Hava tesisinde, vardiyalı 5 personel çalışmakta olup, 

ekonomisinin büyük çoğunluğu tarıma dayalı ilçemizden toplanan 15.075  kasa 355.298,00 kg 

elma girişi yapılarak ürünlerin muhafazası sağlanmıştır. 



 
 

 - 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği  kanuna göre Fen İşlerinde çalışan     tüm 

personelin İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi ayrıca İnşaatta çalışanlar için yüksekte çalışma 

eğitimi verilmiş olup sertifikalandırılmıştır.Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği kurulu 

oluşturularak kurul toplantıları yapılıp personele bilgi verilmiştir. 

 II. AMAÇ VE HEDEFLER : 

  A-)İdari Amaç ve Hedefler: 

 - Halkımızın kullandığı yol kaldırım ve yürüyüş yolları yapımına 2017 yılında da 

devam edilecektir. 

 - 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanuna göre mahallemiz olan köylerimizde 

gerekli üst yapı çalışmaları,meydan düzenlemesi,ulaşımın elverişsiz yolların tespit edilip ; 

genişletilerek parke döşemesi yapılacaktır. 

 - Çocuklarımız için oyun parkların sayısı artırılması,sportif faaliyetlerin sağlanması 

için uygun alanların düzenlenerek mahallelerimizdeki gençlerin ve çocukların sağlıklı bir 

yaşam sürdürmesini sağlamak. 

 - Kent halkı için her yıl bir mahalleye hizmet meydanı yapılacaktır.  

 - Şantiyeye ait iletişim ve ulaşım giderleri 2017 yılı sonuna kadar her yıl %10 oranında 

azaltılacaktır. 

 - Kentimizde 2016–2017 eğitim döneminin sona ermesiyle İlçemiz okullarının 

talepleri değerlendirilerek yapı ve eğitim donanımı için gerekli çalışmalar devam edecektir. 

 - Fen İşleri teknik ve büro personelinin 2017 yılının sonuna kadar katıldığı eğitim 

süresinin yıllık 45 saate ve seminer sayısının 4'e çıkarılması, yapı fuarlarının sayısının 5'e 

çıkartılması sağlanacaktır. 

 -Vatandaşın daha sağlıklı bir çevrede rahat ve huzurlu nefes alıp, dinlenebilmeleri için 

doğal çevreyi koruyarak parklar düzenlemek ve yeşil alan miktarını arttırmak. 

 - Büyükşehir yasasıyla bağlanan 44 Mahalle 1 Beldemizde eksiklerin tespiti yapılmış 

olup 2017 yılında da  Düğün Salonu,Meydan Projeleri,Spor alanları gibi projeler yapılarak 

halkımızın refah seviyesi artırmak hedeflenmiştir. 

HEDEF 1:  Her mahallede bir park olacak şekilde yeşil alanlar düzenlenecek. 

HEDEF 2:  Şehrimizdeki okulların bahçe düzenlemeleri sırası ile yapılacak ve çocuk 

oyun grupları, bankları gibi ihtiyaçları giderilmeye çalışılacak. 

HEDEF 3: Şehrimizin içinden geçen Bozdoğan Deresi, Cumhuriyet Deresi kenarlarında 

yeşil alan düzenlemeleri yapılacak. 

 - Geleceğin teminatı olan gençler için spor ve benzeri faaliyetlerini sürdürebilecekleri 

yerleri düzenlemek için futbol sahaları yapılacak. 



 
 

 - Şehrimizde düzenlenecek olan parklarda her mahalleye hizmet verecek şekilde 

basketbol ve voleybol gibi sahalar yapılacak. 

 - Müdürlük çalışanlarının yeniliklere açık ihtiyaca cevap verebilen bilgi ve becerilerle 

donatılarak daha iyi hizmet verebilmelerini sağlamak. 

 - Temin edilen  mevsimlik çiçeklerle şehrin her yerinde  kullanarak şehrin 

görünümünü değiştirmek. 

 - Atölye hizmet binasında yağlama yıkama ünitesine Tamir bakım onarım 

kademelerini kurularak araçların daha temiz ve bakımlı olmasını sağlamaktır. 

 - Atölyede yedek parça ambarı yapılarak gerektiği kadar yedek parça stoku 

bulundurarak, tamir ve bakımların zamanında yapılmasını sağlamak. 

 - Makine parkında eksik olan araç, iş makinelerinin yenilerinin alınması, 

 - Makine ikmal bakım ve onarım kademesindeki tamirci bakımcı iş makinasi tamircisi 

personel sayısını artırmak. 

 - İş makinesi kullanan operatör sayısını artırmak. 

 

            B-) Temel Politika ve Öncelikler 

 - Fen hizmetleri şehrimizin mevcut şartları doğrultusunda en üst seviyede halkın 

hizmete sunulması, 

 - Kaldırım ve yolların düzenlenerek güvenilir şekilde olması, 

 - Sinyalizasyon sistemi ile yaya ve araç trafiğinin düzenli olması, 

 - Bu hizmetleri yaparken vatandaşa saygı esastır. Yasa ve yönetmeliklerden taviz 

vermemek temel politikamızdır. Yüksek olan başarı grafiği kaliteli sürekli eğitim, seminer, 

fuar takipleri ile takip etmemiz ve görevimizin temel politikası işbirliği ve takım ruhu esastır. 

 - Yatırımların projelerine uygun olması, 

 - Proje tatbikatında, ilk yatırım ve işletme maliyetleri kıyaslanarak sistem, 

ekipman/malzeme seçiminin yapılması,          

 - Yatırım sıralamasında,sağlığı tehdit eden unsurların bertaraf edeceklerin önceliği,    

 - Karar  alma sürecinde  katılımcılık, şeffaflık ve eşitlik anlayışı,                                                                                    

Esas alınır.                       

  -Şehrimizdeki yeşil alan miktarını Dünya standartları ölçüsüne (kişi başına 7 m²) 

ulaştırmak. Bu hedefe ulaşırken daha önceden düzenlenmiş olan yeşil alanların sürekli 

bakımları, temizlikleri yapılarak sürekli halkın kullanımına sunarak devamlılığı sağlamak. 



 
 

  -Halkımızın dinlenebilecekleri mesire yerleri ve sporlarını güvenli bir şekilde 

yapabilecekleri bisiklet yolları ve spor alanları yapmak. 

 - Şehrimizin çevresini güzelleştirerek görüntü kirliliğini engellemek.  

 - Birim olarak yaptığımız ve yapacağımız işlerde hedef insandır. Halkımızın daha 

huzurlu  ve daha sağlıklı yaşayabilecekleri ortamları sağlamak ve bu hedeflerimizi yerine 

getirirken yasa ve yönetmeliklere uymak,eşitlik ilkesine bağlı kalarak yapacağımız işlerden 

taviz  vermemek ve vatandaşa saygılı olmak temel politikamızdır. 

 

B-) PERFORMANS BİLGİLERİ 

1-FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 

 

2016 YILI FEN İŞLERİNDE TADİLAT, BAKIM, ONARIM VE PARK BAHÇE 

İŞLERİNDE PERSONEL  ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ  

 

İHALE BEDELİ                        YÜKLENİCİ                             BAŞ. TAR.BİT.TARİHİ 

1.218.023,02 TRY            MISRA ALTYAPI İNŞAAT                01.01.2016 - 26.12.2016  

                                      HİZMET BİLGİSAYAR TARIM  

                            HAYVANCILIK  TURİZM GIDA SANAYİ  

     ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  

 

2 KALEM AKARYAKIT MAL ALIMI İŞİ 

İHALE BEDELİ                        YÜKLENİCİ                             BAŞ. TAR.BİT.TARİHİ 

462.235,00 TRY          PEDAŞ PETROL DAĞITIM                    04.03.2016 - 31.12.2016 

                                           LİMİTED ŞİRKETİ 

2-)  PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

 

Asfalt Tamirleri 7.000,00 m2 

Kilitli Beton Parke Taşı Döşenmesi 33.886,66 m2 



 
 

Kaynak atölyesine ilişkin taleplerin karşılanması % 100 

Elektrik işleri yapım, bakım ve onarım %  90 

Bina ve tesislerin bakım ve onarımı 4 Adet 

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

       

          A- Üstünlükler (Güçlü Yönler) 

B- Zayıflıklar (Zayıf Yönler) 

 

C- Değerlendirme (Fırsatlar ve Tehditler) 

 

A. GÜÇLÜ YÖNLER 

o Belediye yönetiminin kararlı ve üretken oluşu 

o Çalışmalarımızın hiyerarşi yapıya uygun disiplin anlayışı, 

o Görev ve sorumluluk bilincinin yüksek oluşu 

o Üst yönetimle uyumlu ve huzurlu çalışma imkânı, 

o Belediye Başkanının yeniliğe açık olması 

 

B. ZAYIF YÖNLER 

o Yönetim danışmanlık kuruluşunun desteği 

o Kalite yönetim sistemi çalışmalarının başlaması 

 

C. FIRSATLAR 

o  Yeni Büyükşehir Belediyesi  Kanunu 

o  AB Standartlarına uyum çerçevesinde yerel yönetimlere yetki verilmesi 

o  Norm kadro uygulamasının başlayacak olması 

o  Performansa dayalı çalışma ve ödül sisteminin uygulamaya konulacak olması 

 

   TEHDİTLER 

o Tasarruf genelgesine göre araç ve iş makinasi alımında T Sayılı Cetvelin uygulanması, 

o Yeni İhale Yasası, 

 

 

 

 



 
 

T.C. 

BOZDOĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 

2016 YILI FAALİYET RAPORU 

 

I-GENEL BİLGİLER 

A)Misyonumuz ve Vizyonumuz 

Misyonumuz 

Belediye ile Basın ve Kamuoyu arasındaki koordinasyonu kurarak karşılıklı bilgi akışını 

sağlamak, hizmetleri halka tanıtmak, şikâyet ve dilekleri ilgili birimlere ileterek çözümleri 

takip etmek, halka geribildirim sağlamak ve gerekli yönlendirmeleri yapmaktır. 

Vizyonumuz 

Yerel yönetimin yürüttüğü ve planladığı tüm çalışmaları ilçe halkına ve ilgililere 

duyurabildiği, ortaklar oluşturabildiği, ulusal ve uluslararası ilişkileri gelişmiş, saygın bir 

Belediye yapısı.  

B) Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumlulukları 

1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Görevleri; 

a) Basın kuruluşlarıyla Belediye ilişkilerinin yürütülmesini sağlar. 

b) Bozdoğan Belediyesi tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin 

tanıtılması için basın yayın organları ile iletişime geçer. 

c) Basın yayın organlarında yayınlanmak üzere hazırladığı basın bülteni ve gazete ilanlarını 

bu kurumlara verir ve takip eder. 

d) Yazılı, sözlü, görüntülü basın ve yayın organlarını takip ederek Bozdoğan Belediyesinin 

leh ve aleyhinde olan gelişmeleri Belediye Başkanına düzenli olarak rapor verir.  

e) Düzenlenen etkinliklerde fotoğraf veya kamera çekimleri yaptırır ve materyalleri ihtiyaç 

duyan müdürlüğe verir. Arşivlenmeleri ile ilgili çalışmaları yürütür. 

f) Gazete, televizyon, radyo ve ajanslar gibi medya organlarıyla iyi ilişkiler geliştirmek, kitle 

iletişim araçlarından etkin biçimde yararlanmak. 

g) Medya mensuplarına Belediye ile ilgili haberlerini ve çalışmalarını yaparken rahat bir 

ortam sağlamak. 

h) Belediyenin çalışmalarını kamuoyuna ve Bozdoğanlılara daha etkin biçimde duyurabilmek 

için bülten, afiş, pankart, web, sms, e-posta vb. her türlü iletişim aracını kullanmak. 

ı) Basın yayın organlarında belediye ile ilgili çıkan haberleri düzenli şekilde takip etmek ve 

arşivlemek. 



 
 

 i) Gerektiğinde Belediye Başkanının düzenleyeceği basın toplantılarının organizasyonunu 

yapar. 

j) Belediyenin ihtiyaç duyduğu broşür, afiş, pankart vb. dokümanların grafik tasarımını 

yapmak, basılmasını, çoğaltılmasını sağlamak. 

k) Vatandaşların belediye faaliyetlerini internet ağı üzerinden öğrenmesi ve denetlemesi 

amacıyla oluşturulan web sitesinin hazırlanması, web üzerinde görsel ve işitsel yayın 

yapılması, bu sitede belediye hizmetleri ile ilgili bilgilere yer verilmesi ve düzenli olarak 

güncellenmesini sağlamak. 

l) Bozdoğanlıların Belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek için 

gerektiğinde kamuoyu yoklaması, anket çalışması yapmak. 

m) Belediye Başkanının basın kuruluşlarıyla gerçekleşecek randevularını Yazı İşleri 

Müdürlüğü ile işbirliği çerçevesinde ayarlamak. 

2)İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

A) FİZİKSEL YAPI 

 Bozdoğan Belediyesi hizmet binasında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne 

tahsis edilmiş oda. 

B)ÖRGÜT YAPISI 

 

 

 

 

 

 

C)BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 

BİLGİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPI DONANIMLARI TABLOSU 

DONANIM TÜRÜ ADET 

Masaüstü PC 3 

Monitör 3 

Renkli Yazıcı 1 

Fotoğraf Makinesi 1 

Dijital Kamera 1 

Klima 1 

Sabit Telefon 1 

 

MÜDÜR 

SÖZLEŞMELİ 

PERSONEL 
MEMUR 



 
 

D)İNSAN KAYNAKLARI 

Birimimizde çalışan personel sayısı 2016 Yılı sonu itibariyle Müdür, 1 Sözleşmeli 

Personel ve 1 Memur şeklindedir. 

E)SUNULAN HİZMETLER 

* Belediye web sitesinin güncellenmesi, 

* Basında Belediye ve Başkan hakkında çıkan haberlerin arşivlenmesi, 

* Afiş, broşür ve pankart bastırmak, 

* Haber bülteni hazırlamak, 

* Belediyemizin hizmetleri hakkında vatandaşlara bilgi ve önemli günlerde kutlama 

mesajı göndermek, 

* Dilek, öneri ve şikayetleri ilgili birimlere iletmek. 

 

3)DİĞER HUSUSLAR 

I -AMAÇ ve HEDEFLER 

Amaç 

Belediye hizmetlerinden ve toplumca kabul gören önemli gün ve haftalara ilişkin 

etkinlerden; çalışanların paydaşlar ve ilgili kamuoyunun azami oranda haberdar edilmesi ve 

hizmetlerden yararlanmalarının sağlanması. 

Hedef 

Önemli gün ve haftalarda yapılacak etkinliklerle halkın kaynaşması, dayanışması ve 

sosyal barışın sağlanması. Belediyemizin tüm birimlerinin hizmetlerinin halka etkin biçimde 

duyurularak en yüksek katılım ve yararlanma fırsatının sağlanması. Sivil Toplum Örgütleri ve 

diğer paydaşlarla birlikte, katılımcı bir yönetim anlayışı oluşturulması. 

 II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEGERLENDİRMELER 

A)MALİ BİLGİLER 

1)Bütçe Uygulama Sonuçları 

2)Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar      

       2016 YILI BÜTÇEGİDER GERÇEKLEŞTİRME CETVELİ 

Açıklama Bütçe 

Ödeneği 

Bütçe Gideri Gerçekleşme 

Oranı % 

Geçici Personel 1.000,00 390,00 39 

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme 

Alımları 

28.500,00 28.445,00 99,81 

Görev Giderleri 500,00 500,00 0 

Hizmet Alımları 34.498,00 33.711,40 97,72 

Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım 

Bakım ve Onarım Gideri 

4.600,00 4.554,80 99,02 

 



 
 

B)PERFORMANS BİLGİLERİ 

1-Faaliyet Bilgiler 

a) Milli bayramlar, dini bayramlar, özel gün ve haftalar, taziye ilanları ve belediyemizin yapmış 

olduğu etkinliklerde başkanlık adına yerel gazetelerde kutlama ilanı verildi. 

b) Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerin duyurulması için haber bülteni hazırlanıldı. 

c) Halkımıza özel gün ve haftalarda sms yoluyla kutlama mesajı göndermek için sms hizmeti 

alındı.  

d) Davetiye, broşür, el ilanı basımlarını birimimizde yapmak için renkli yazıcı alındı. 

2016 

FALİYET RAPORU 

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 

İÇİNDEKİLER 

  I. GENEL BİLGİLER  

     A. Misyon ve Vizyon  

     B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar  

     C. İdareye İlişkin Bilgiler  

1. Fiziksel Yapı 

2. Örgüt Yapısı 

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

4. İnsan Kaynakları  

5. Sunulan Hizmetler  

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi  

  II. AMAÇ VE HEDEFLER  

    A. İdarenin Amaç ve Hedefleri  

    B. Temel Politikalar ve Öncelikler  

    C. Diğer Hususlar 

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER  

     A. Mali Bilgiler  

   1. Bütçe Uygulama Sonuçları  

   



 
 

   B. Performans Bilgileri  

       1. Faaliyet Bilgileri 

       2. Performans Sonuçları Değerlendirilmesi 

  IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

     A. Üstünlükler  

     B. Zayıflıklar  

     C. Değerlendirme  

  V.ÖNERİ VE TEDBİRLER  

    EKLER 

       Emlak İstimlak Müdürlüğü Yönetici Beyanı 

  I – GENEL BİLGİLER 

   A-MİSYON VE VİZYON 

 

  MİSYON 

 

         Kentte yaşam kalitesini arttırmak, Yaşamı kolaylaştırmak ve içinde yaşamaktan keyif 

alacağımız bir kent yaratmak, Belediye gelirlerini artırmak, İmar planlarında kamuya ayrılmış 

alanların elde edilmesini hızlandırmak, imar planlarının şeffaf ve doğru olarak uygulanmasını 

sağlamak ve ölçümler yapılarak doğru ve düzgün kentleşmenin oluşmasına katkıda 

bulunmaktır. 

 

 

  VİZYON 

 

Bozdoğan ilçesi modern kent sistemine kavuşmasını sağlamak, Kent kimliğini 

oluşturmak, Arsa ve Emlak işlerinde yol gösterici olmak, Müdürlüğümüzün faaliyetlerinin 

tümünün sayısal ortama aktarılarak ve bu verilerin akıllandırılması sağlanarak e-belediye 

oluşturulmasında katkıda bulunmaktır. 

 

B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR  

 

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNÜN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

 

 Belediyeye ait taşınmaz malların bütün haklarını korumak, kollamak, gözetmek, daha iyi 

değerlendirilmesini sağlamak için projeler üretmek. 



 
 

 5393 (Belediye Kanunu), 3194 (İmar Kanunu), 2886 (İhale Kanunu), 2942 (Kamulaştırma 

Kanunu) sayılı yasalar ve diğer yasalar çerçevesinde taşınmaz mal alımı ve kamulaştırma 

işlemleri ile Belediye Başkanınca verilen diğer görevleri yürütmek.  

 Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için imar planlarında meydan, yol, park, yeşil saha, 

otopark gibi kamu hizmetleri için kamu yararına ayrılan yerlerin 2942/4650 Sayılı 

Kamulaştırma Yasası hükümlerine göre kamulaştırma işlemlerini yürütmek.  

 İmar planında kamu alanı olarak ayrılmış veya stratejik planda olup, yıllık yatırım 

programına alınan projeler için arsa temin etmek. 

 Belediye hudutları dâhilinde Maliye Hazinesine ait taşınmazların 4706 sayılı yasanın 

öngördüğü şekli ile Belediye adına devrinin sağlanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak.  

 Belediye adına yeni gayrimenkul alımı ve kiralama işlemlerini yapmak.  

 Belediye hizmetlerinde kullanmak üzere mülkiyeti diğer Kamu kurum ve kuruluşlarına ait 

taşınmazların imar plan şartlarına göre Belediye adına devri veya tahsisini sağlamak. 

 Belediye mülkiyetindeki taşınmazların satış, trampa, tahsis, kiralanması ve bunlar üzerinde 

sınırlı ayni hak tesis edilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.  

 Belediyeye ait veya tasarrufundaki taşınmaz malları, tesisleri, büfe ve büfe yerlerini kiraya 

vermek, ecrimisil ve tahliyesine ilişkin işlemleri yürütmek. 

Kira ve ecrimisil ödemelerini takip etmek, sözleşme/şartname hükümlerine uyulup 

uyulmadığını kontrol etmek, ödenmeyen kiraların tahsilini sağlamak, sözleşme şartlarına 

uymayan kiracıların tahliyesini temin için ilgili birimleri bilgilendirmek.  

 Belediyeye ait yerlerin izinsiz işgallerinde ecri misil’e bağlama işlemlerini yürütmek.  

 3194 sayılı yasanın 17.maddesi kapsamında kalan Belediye’ye ait gayrimenkullerin satışını 

yapmak.  

 Belediye, gayrimenkul sahiplerinin Donatı Alanında kalan arsa ve arazilerine karşılık kendi 

mülkünde olan arsa ve arazileri trampa işlemlerini yapmak.  

 Gerçek ve Tüzel kişiler tarafından şartlı ve şartsız bağışlar şeklinde gayrimenkul hibelerinin 

kabulünü sağlamak.  

 Tescil harici ortak malların imar planı tamamlandığında Belediye adına tescillenme işlerini 

yürütmek.  

 İmar affından yararlanıp, devlete ait arsaların devrini talep eden gecekondu hak sahiplerine 

tapularını vermek.  

 Kamulaştırmasız el atma davaları neticesinde mahkeme kararı gereği tapu devirlerinin 

yapılmasını sağlamak.  



 
 

 Kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonları kurulması çalışmalarını rapor yazımını 

yapmak ve parsel sahiplerini pazarlığa çağırmak.  

 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 11. maddesi gereği imar planında meydan, yol, park, yeşil 

saha, otopark gibi umumi hizmetlere ayrılmış olup Maliye Hazinesine ait olan alanların 

belediyeye bedelsiz terk edilerek, tapu kaydının terkin işlemlerini yürütmek. 

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

  1.Fiziksel Yapı 

 
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         2. Örgüt Yapısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

 

BİLGİ  ve TEKNOLOJİK ALTYAPI DONANIMLARI TABLOSU 

 

Donanım Türü Adet 

Masaüstü PC 4 

Monitör 4 

Yazıcı 3 

Klavye 4 

Mouse 4 

          MÜDÜR 

 

                   ŞEF 

    

                   İŞÇİ 

        

EMLAK  
ve  

İSTİMLAK   

MERKEZ BİNA 

   

YÜRÜTÜLEN 
HİZMET 

Hizmet 

AÇIKLAMA 

Belediye Mülkü 

       AMBAR MEMUR   

         



 
 

Sabit Telefon 1 

Telsiz Telefon 2 

Klima 2 

 

 

4.İnsan Kaynakları  

 

      Kurumda çalışan personel sayısı 2016 yılı sonu itibariyle Müdür, 1 Adet Şef, 1 Adet 

Ambar Memuru, 1 Adet İşçi  şeklindedir. 
 

  2.Sunulan Hizmetler  

 

   Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Faaliyetleri 

      Kiralama ve Satış işlemleri  

      İdari faaliyet işlemleri 

      Kamulaştırma işlemleri  

 

 3- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:  

     Müdürlüğümüzde; Belediyemize ait taşınmazların takipleri, kiracılar ile yazışmalar, Kira 

süresi bitmiş ve boş olan taşınmazların ihaleleri titizlikle yapılmıştır. Ayrıca Meclis Kararıyla, 

satışa uygun olan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereği Açık 

Artırma Usulüyle satışı yapılmıştır. 

    Taşınmazların envanteri dijital ortamda yine titizlik ve özveri ile hazırlanmıştır.  

     Müdürlüğümüz kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak faaliyet göstermiştir. İcra edilen 

faaliyetlerde usulsüzlük yapılmamıştır. İç kontrolün güvene mani olmadığı esas alınarak 

personelin yapmış olduğu faaliyetler çeşitli aralıklarla denetlenmiştir.  

     Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek için gereken titizlik gösterilmiştir.  

 

II-AMAÇ VE HEDEFLER 

 

  A.İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 
 

     Müdürlüğün stratejik amaç ve hedefleri; 
 

        STRATEJİK AMAÇ 

 

          Hedef-1 Halkın ihtiyacı olan Çok Amaçlı Salon, Sosyal Kültürel vb. Tesisler yapmak 

                        Performans Hedefi: İşlemin sonuçlandırılması. 

 

          Hedef-2 Belediye taşınmazlarına ait envanterin hazırlanması. 

                        Performans Hedefi: Taşınmazların güncel listesi. 

 

          Hedef-3 Belediye taşınmazlarının satışı ve kiralama işin yapılması. 

                        Performans Hedefi: İşlemlerin sonuçlandırılması. 

 



 
 

          Hedef-4 Özel mülkiyetlerin kamulaştırma çalışmalarının yapılması. 

                      Performans Hedefi: Yerin Kamuya geçmesi. 

 

          Hedef-5 Belediye hizmet binası alanının değiştirilmesi.  

                        Performans Hedefi: İşlemin sonuçlandırılması. 

B.TEMEL POLİTAKA ÖNCELİKLER 
 

 Müdürlüğümüzün temel politikası ve önceliği; Kiracımız olan kişilere güler yüzlü ve hızlı 

hizmet vermek, gelen evrak ve dilekçeleri titizlikle zamanında cevaplamak, vatandaşın 

memnuniyetini öncelik tanımak, Yasalar ve Vatandaş arasında köprü vazifesini üstlenmek. 

 

C.DİĞER HUSUSLAR 

 
    2016 Yılında Müdürlüğümüz personelinin verimliliğin arttırılmasını sağlamak için; etkin 

çalışmak, zamanı etkili bir şekilde kullanmak, dürüstlük, birlik beraberlik ve dayanışmanın 

önemini kavramak temel ilke olarak kabul edilmiştir.  

    6360 sayılı kanun gereği Belediyemize devir olan taşınmazların yerleri tek tek gidilerek 

incelenmiş, bununla ilgili arşiv oluşturulmuş ve Belediye Taşınmaz Kayıt Programına tek 

tek kaydedilmiştir.  

 

 

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

 

   A-MALİ BİLGİLER 
1. Bütçe Uygulama Sonuçları 

 

2016 YILI BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞME CETVELİ 

AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE GİDERİ 
GERÇEKLEŞME ORANI  
                %   

Memur 111.001,00-TL. 107.567,39-TL. 96,91 

Yolluklar 500,00-TL. 82,90-TL. 16,58 
SGK Prim 

Giderleri 
33.500,00-TL. 

16.046,19-TL. 47,90 
Tüketime 

Yönelik Mal ve 

Malzeme 

Alımları 

5.000,00-TL. 13.414,35-TL. 268,29 

Görev Giderleri 10.500,00-TL. 1.324,83-TL. 12,62 

Hizmet Alımları 68.100,00-TL. 48.619,32-TL. 71,39 
 

 

 

 

 



 
 

   B-PERFORMANS BİLGİLERİ 

 

       1-Faaliyet Bilgiler 

 

         1.1 Tahsis çalışmalarının yapılması 

 

i. Mülkiyeti belediyemize ait Yazıkent mah., Gündoğdu Mevkii, 12 Pafta, 2593 

Parsel, 500 m
2
 yüzölçümlü taşınmaz; 5393 Sayılı Kanunun 75.maddesi gereğince ve 

Belediye Meclisinin 07.01.2016 tarih ve 6 sayılı kararıyla Bozdoğan İlçe 

Müftülüğüne 10 yıllığına Kur'an Kursu olarak ücretsiz tahsis edilmiştir.   

 

ii. Mülkiyeti belediyemize ait Çarşı mah., 3030-T-d Pafta, 112 Ada, 1 Parsel, 77 m
2
 

yüzölçümlü taşınmaz; 5393 Sayılı Kanunun 75. maddesinin (d) bendi uyarınca ve 

Belediye Meclisinin 07.01.2016 tarih ve 11 sayılı kararıyla kütüphane olarak 

kullanılması amacıyla Bozdoğan İlçe Halk Kütüphanesine tahsis edilmiştir.   

 

iii. Mülkiyeti belediyemize ait Körteke  mah., Köyiçi Mevkii, N21-A-01-B-4-A2 Pafta, 

166 Ada, 26 Parsel, 74,83 m
2
 yüzölçümlü ahşap ev ve bahçesinin cami yapılması 

şartıyla; 5393 Sayılı Kanunun 75.maddesi gereğince ve Belediye Meclisinin 

02.06.2016 tarih ve 52 sayılı kararıyla Bozdoğan İlçe Müftülüğüne 25 yıllığına 

tahsis edilmiştir.  

 

iv.  Mülkiyeti belediyemize ait Akçay  mah., 22 Ada, 41 Parsel; Yeni  mah., 184 Ada, 

145 Parsel;  Eymir  mah., 323 Ada, 14 no’lu Parsellerin üzerinde bulunan Atıksu 

Arıtma Tesisi olarak kullanmak üzere; 5393 Sayılı Kanunun 75. maddesinin (d) 

bendi uyarınca ve Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih ve 62 sayılı kararıyla Aydın 

Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmiştir.   

 

v. Mülkiyeti belediyemize ait Başalan  mah., M20C24A3 Pafta, 137 Ada, 14 Parsel, 

916,47 m
2
 yüzölçümlü arsanın 3 yıl içinde sağlık evi yapmak şartıyla; 5393 Sayılı 

Kanunun 75. maddesinin (d) bendi uyarınca ve Belediye Meclisinin 06.10.2016 

tarih ve 71 sayılı kararıyla Sağlık Bakanlığına tahsis edilmiştir.  

 

vi. Mülkiyeti belediyemize ait Olukbaşı mah., M20C10CA Pafta, 614 Parsel, 3.500 m
2
 

yüzölçümlü taşınmazın Atıksu Arıtma Tesisi yapılması şartıyla; 5393 Sayılı 

Kanunun 75. maddesinin (d) bendi uyarınca ve Belediye Meclisinin 06.10.2016 

tarih ve 72 sayılı kararıyla Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığına  tahsis edilmiştir.   

 

vii. Mülkiyeti belediyemize ait Osmaniye Mahallesi, Değirmenbükü Mevkii, 1 Pafta, 

647 Parselde Bozdoğan Belediyesi adına kayıtlı 6.823 m
2 

miktarlı tarla vasfındaki 

taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) bendi uyarınca ve 

Belediye Meclisinin 03.03.2016 tarih ve 23 sayılı kararıyla Bozbel Su Enerji Maden 

İnşaat Akaryakıt Ulaşım Hizmet İşleri Tarım ve Hayvancılık Üretim İhracat İthalat 

Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne tahsis edilmiştir.    

 

    

 



 
 

      1.2 Devir çalışmalarının yapılması 

   1.2.1. Mülkiyeti belediyemize ait Yeni Mahalle, Muslukağzı Mevkii, 1 Pafta, 517 Ada, 1 

Parselde Bozdoğan Belediyesi adına kayıtlı 2.567 m
2
 miktarlı arsa vasfındaki taşınmaz, 5393 

Sayılı Kanunun 75.maddesinin (d) bendi uyarınca ve Belediye Meclisinin 07.01.2016 tarih ve 

7 sayılı kararıyla Belediye Hizmet Binası yapmak üzere Aydın Büyükşehir Belediyesine devri 

yapıldı. 

   1.2.2. Mülkiyeti belediyemize ait Çarşı Mahallesi, 2630Z Pafta, 67 Ada, 1 Parselde 

Bozdoğan Belediyesi adına kayıtlı 4.304 m
2 

miktarlı bahçeli kargir sinema müştemilatı 

vasfındaki taşınmaz 5393 Sayılı Kanunun 75.maddesinin (d) bendi uyarınca ve Belediye 

Meclisinin 07.01.2016 tarih ve 8 sayılı kararıyla çok amaçlı salon, sosyal kültürel vb. tesisler 

yapmak üzere Aydın Büyükşehir Belediyesine devri yapıldı. 

  1.2.3. Mülkiyeti belediyemize ait Hışımlar mahallesi, 101 Ada, 124 Parsel; Örentaht 

Mahallesi, 105 Ada, 673 Parsel; Örtülü Mahallesi, 136 Ada, 3 Parselde bulunan arazilerin  

düğün salonu yaptırılmak üzere; 5393 Sayılı Kanunun 75. maddesinin (d) bendi uyarınca ve 

Belediye Meclisinin 03.11.2016 tarih ve 82 sayılı kararıyla Aydın Büyükşehir Belediyesine  

devri yapıldı. 

  1.2.4. Örtülü mahallesi, 139 Ada, 8 Parsel, taşınmazın 1/1 payı Bozdoğan Belediyesi adına 

kayıtlı iken, bu taşınmazda Maliye Hazinesi adına tashihen devir (kurumlar arası) işlemi 

yapıldı. 

           1.6 .Belediyemize ait toplam 266 adet kira ve satışı yapılan taşınmazlar bilgisayar 

ortamında dosyalanarak arşivleme işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

 

         1.7 Belediyeye gelir getirecek ihalelerin hazırlanması 

1.7.1. 148 dükkan, 8 arsa, 1 mesken olmak üzere toplam 157 adet taşınmaz Belediye 

Meclisince kabul edilerek kiraya verilmiştir. 

1.7.2. 49 dükkan, 23 arazi, 2 arsa, 10 mahsul, 2 adet Park olmak üzere toplam 86 adet 

taşınmaz Belediyemiz Encümeni üyeleri tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 

45.maddesine göre Açık Artırma Usulüyle ihaleleri yapılarak kiraya verilmiştir.  

1.7.3. 3 arazi, 19 arsa, 1 dükkan olmak üzere toplam 23 adet taşınmaz Belediyemiz 

Encümeni üyeleri tarafından 2886 sayılı Kamu İhale Kanunun 45.maddesine göre Açık 

Artırma Usulüyle ihaleleri yapılarak satılmıştır. 

           1.7.4. Kira işlemi gerçekleştirilen 243 adet taşınmazın Belediyemize kira geliri 

3.120.050,00-TL., Satış işlemi gerçekleştirilen 23 adet taşınmazın satış geliri  642.150,00-TL. 

olarak kayıtlara geçmiştir. 

           1.7.5. 2016 yılında toplam 12 kişiye Ecrimisil uygulanmış, toplam Ecrimisil geliri 

26.372,96-TL.'dir. 

          1.7.6. 2016 yılı Toplam Gelir: 3.788.572,96-TL.'dir. 



 
 

     2.Faaliyet  Sonuçları Değerlendirilmesi  

        Amaçlarımıza yönelik belirlenen performans hedeflerimizde 2016 yılı sonunda 

gerçekleşme oranları şu şekildedir; 

          Hizmet arzı etkinleştirmek; %100 

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A. Üstünlükler 

    Şeffaf yönetim anlayışı  

    Yeni organizasyon yapısı oluşturularak hizmetlerde kalite ve memnuniyetin artırılması  

    Temel hak ve özgürlüklerin kullanımı konusunda duyarlı olunması  

    Sosyal demokrat yönetim anlayışı  

    Katılımcılığın ön plana çıkarılması 

    Hizmet içi eğitimlerle personelin bilgi düzeyinin artması 

 

B. Zayıflıklar 

   Kurum hizmetlerinin yerine getirilmesinde karşılaşılan fiziki yetersizlikler 

   Mevzuattan kaynaklanan bürokratik sıkıntılar  

   Hizmet alanının genişlemesi  

   Maddi kaynakların sınırlı olması  

   Kamu kurum ve kuruluşları ile olan sıkıntılar        

 

C. Değerlendirme 

    Bozdoğan Belediyesi 6360 sayılı kanun ile 2014 yılında yapılan mahalli idareler seçimleri 

ile birlikte yönetim anlayışı ve organizasyon yapısı ilk defa hizmete başlamıştır. 

Müdürlüğümüz görev alanları ve yetkilerini benimseyerek hizmetler gerçekleştirmiştir.  

    Genel olarak 2016 yılı; mahalli idareler seçimleri ve 6360 sayılı kanunun getirdiği 

yenilikler ve değişikliklere uyum süreci olarak değerlendirilebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BOZDOĞAN BELEDİYESİ 

ZABITA AMİRLİĞİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU 

 

İÇİNDEKİLER 

SUNUŞ; 

I- GENEL BİLGİLER 

 Misyon ve Vizyon  

 Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

 İdareye İlişkin Bilgiler 

      1- Fiziksel Yapı 

      2- Örgüt Yapısı 

      3- Sunulan Hizmetler 

     II- AMAÇ ve HEDEFLER 

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri  

B- Temel Politikalar ve Öncelikler  

C- Diğer Hususlar 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A- Mali Bilgiler 

      1- Bütçe Uygulama Sonuçları  

      2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

      3- Mali Denetim Sonuçları   

      4- Diğer Hususlar  

B- Performans Bilgileri 

      1- Faaliyet ve Proje Bilgileri  

      2- Performans Sonuçları Tablosu  

      3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi       

      4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 



 
 

      5- Diğer Hususlar 

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

            A- Üstünlükler  

            B-  Zayıflıklar 

            C- Değerlendirme 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

EKLER 

SUNUŞ 

Aydın'ın ilçeleri içerisinde gelişmeye en müsait konumda olan ilçemiz Bozdoğan 28 Mart 

2004 tarihinden itibaren büyük bir atılım yapmış ve bu süreç içerisinde hızla gelişen, yatırım 

yapılan, en fazla konut üretilen ve hizmet alan bir ilçe olmuştur.  

Misyonumuz; görev alanımıza giren imar, temizlik, ulaşım, çevre, bayındırlık, eğitim, sağlık, 

kültür, güvenlik ve yönetim konularında yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini; 

katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; halkımızın 

yaşam kalitesini ve ilçemizin refah düzeyini yükseltmektir.  

Vizyonumuz; Bozdoğanı güvenilir, yerinden yönetim anlayışı yerleşmiş, hizmet sunumunda 

kaliteyi esas alan; dinamik, insan merkezli, öngörülü, hoşgörülü, ihtiyaçlara duyarlı bir dünya 

kenti haline getirmektir.  

Belediye Zabıtasının Niteliği       : 

5393Sayılı Belediye Kanunun 51.maddesi gereğince “Belediye Zabıtası, Beldenin 

esenlik, huzur, sağlık ve düzeninin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla Belediye Meclisi 

tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla 

bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.   

Belediye Başkanlığımıza bağlı Zabıta Amirliğimiz, Belediye ve mücavir alan sınırları 

içersinde beldenin düzenini ve belde halkının sağlık, selamet, refah ve huzurunu yetkili 

organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla; Belediye 

suçlarının işlenmesini önleyici tedbirleri almak ve işlenen Belediye suçlarını takip ve 

araştırılması ile yükümlü yönetmelik, kanun ve yasalar çerçevesinde görev yapmaktadır. 

           Belediye zabıtası personeli üniformalı olup kıyafet ve teçhizatı özel yönetmeliğinde 

gösterilir.  

Belediye zabıtası hizmetlerinde süreklilik asıldır. Ulusal bayram, genel tatil ve hafta 

tatili günlerinde ve günün 24 saatinde zabıta hizmeti aksatılmaz. 

 



 
 

Zabıtanın Yükümlülükleri: 

Görevli oldukları çalışma saatleri veya sabit olarak görevlendirildikleri belirli bir alan 

içinde belediye mevzuat, karar, emir veya yasaklarına aykırı davranışlardan haberdar edilen 

üniformalı belediye zabıta memurları ve görevlileri men edilen veya yapılması suç teşkil eden 

fiile engel olurlar. 

Zabıta memurları ve görevlileri yangın, deprem, su baskını, olağanüstü durum gibi 

zaruret hallerinde, düzenlenen çalışma saatleri dışında çalışmaya mecburdur.  

Bu zarureti takdir belediye başkanına aittir. 

Görevleri: 

Belediye Başkanının hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek. 

Belediyece yerine getirileceği belirtilmiş mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer 

kuruluşlarını ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan 

görevleri yapmak,  

Belediye karar organları tarafından alınmış ve uygulanması zabıtayı ilgilendiren 

kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçları izlemek. 

Belediye Zabıta yönetmeliğinde zabıtaya ilişkin olarak yer alan görevleri ve hizmetleri 

yerine getirmek. 

Belediye suçlarının işlenmesini önleyecek tedbirleri almak. 

Ulusal bayram, genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin 

gerektirdiği hizmetleri görmek. 

Hafta tatili günlerinde açık kalması için belediyeden izin alması gereken yerleri 

denetlemek, izinsiz çalışmalarını engellemek. 

Umumi çeşmelerin kırılmasını önlemek; kıran veya bozanlar hakkında işlem yapmak, 

içme suyuna başka suların karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını 

önlemek.  

5393 sayılı Belediye kanununa ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğine göre ruhsatsız işyerlerini tespit etmek, ruhsatlandırmak. 

1782 sayılı ölçüler kanununa göre ölçü ve tartı aletlerinin kontrollerini yapmak, ayarı 

bozuk ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli muameleyi yapmak. 

Yangın, deprem, su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar yerinde 

gerekli tedbirleri almak. 

İlçenin yabancısı olan kimselere yol gösterme, danışma ve Yaşlı ve muhtaç kimseleri 

tespit etmek, ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımları yapılmasını sağlamak. 



 
 

Teşkilat Yapısı:  

Zabıta Amirliğimiz Belediye Başkanlığına bağlı olarak görev yapmaktadır. 

Kadro ve Personel Durumu: 

            Zabıta Amirliğimizde 1 Zabıta Amiri, 2 Zabıta Komiser Vekili, 1 Zabıta Memuru, 

 1 şef, 1 Vhki, 4 (İşçi personel ) Zabıta Görevlisi ve 4 işçi personel nöbetçi dairede hizmet 

vermektedir.  

            Buna bağlı olarak Belediye Emir ve yasaklarının takibi, şikâyetlerin anında ve süratle 

takip edilmesi için Amirliğimizde 1 şoför ve 1 adet  ekip otosu görevlidir. 

YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALAR:  

1-Amirliğimizce Belediyemiz sorumluluk alanları içersinde bulunan tüm cadde ve 

sokaklarda Zabıta Memurlarımızca denetim ve kontroller aralıksız sürdürülmektedir. 

Belediyemiz sorumluluk alanları içersinde 1 Zabıta Amiri, 2 Zabıta Komiser Vekili, 1 Zabıta 

Memuru ile 3 İşçi Zabıta Görevlisi ve 1 araçla görevimizi sürdürmekteyiz. Günün 24 saatinde 

Merkezde bulunan telsiz ve telefonlarımız başında nöbetçi bulunmakta olup 

vatandaşlarımızdan gelen şikâyetler alınarak anında değerlendirilmektedir.  

2-Salı günleri haricinde diğer günlerde ilçemize hurdacı ve seyyar pazarcı girişleri ikaz 

edilerek engellenmektedir. 

3-Belediyemiz sorumluluk alanı içersinde 32 adet Sıhhi Müessese, 29 adet Gayri Sıhhi 

Müessese, 11 adet Umuma Açık istirahat ve eğlence yeri çalışma ruhsatı ile Umuma Açık 

istirahat ve Eğlence yerlerine ait 1 adet Mesul Müdürlük belgesi düzenlenmiştir.  

4-Amirliğimize, Belediyemize bağlı Müdürlüklerden, Vilayet makamına bağlı 

müdürlüklerden, Bakanlıklardan gelen yazılar ile vatandaşlarımızdan gelen dilekçeler işlem 

yapılmak üzere kayda alınarak ilgili birimlere gönderilmektedir.    

5-Dini ve Milli bayramlarda halkımızın Bayramlarını huzur içersinde geçirmeleri için 

gerekli önlemler alınmış, ulaşım sorunları giderilmiş ve mezarlıklarda görev alınarak 

vatandaşlarımızın huzur içerisinde ziyaretlerini yapmaları sağlanmıştır. Kurban Bayramında 

Belediyemize ait kurban kesim yerinde zabıtamızca gerekli tedbirler alınarak vatandaşın bir 

düzen içersinde kurbanlarını kesmeleri sağlanmıştır. 

6- Halk pazarında bulunan esnaflar zabıta personeli tarafından denetlenmekte olup 

vatandaşların rahatça alışveriş yapmaları sağlanmıştır. 

7-Hizmet alanımızda bulunan ve satışa arz edilen gıda maddelerinin açıktan satışına 

izin verilmemiştir. 

8-Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanı içersindeki caddeler üzerinde bulunan 

dükkânlar önlerine malzeme koymak suretiyle işgal eden, vatandaşlarımızın geliş geçişini 

engelleyen işyerleri sürekli olarak denetlenmektedir.       



 
 

9-Amirliğimiz İlçemizin intizam, sağlık ve huzurunu temiz muhafazasıyla sorumlu olup, 

bu sıfatla Belediyenin Kanun ve Nizam, yasakları ile verilen emirlerin ve hüküm verilmiş 

cezaların infazı, Belediye suçlarını takip ve çözümlemek için çalışmalar aralıksız 

yapılmaktadır. 

         10- Amirliğimiz İlçe Halkının huzur ve refahı için 24 saat görev yapmaktadır. 

         11- İlçemiz dâhilinde bulunan 2 işyerine Hafta tatili çalışma ruhsatı düzenlenmiştir. 

         12-Özellikle kış aylarında hava kirliliğinin önlenmesi, ilçe halkının sıhhat ve selameti 

açısından ilgili yönetmelikler çerçevesinde kaçak kömür satışını engellemek için çalışmalar 

yapılmaktadır. 

        13- İlçemiz dâhilinde bulunan Sıhhi ve Gayrisıhhî işyerlerinin denetlenmesi, yaya geliş 

ve gidişlerini engelleyen seyyar faaliyetlerin önlenmesi, ses çıkarıcı aletlerle halkın huzurunu 

bozan satıcıların engellenmesi için çalışmalar yapılmaktadır.   

       14- İlçemiz dâhilinde gerek pazaryerlerinde gerekse sabit esnaf tarafından kullanılan ölçü 

ve tartı aletleri kullanan mükelleflerden 46 adet ölçü ve tartı aletleri beyannamesi alınmış 

olup, Belediye gelirlerinin tahsili, işgallerin engellenmesi hususları üzerinde titizlikle 

durulmaktadır.  

      15-İlçemizde ikamet eden bakıma muhtaç ve yoksul vatandaşlarımız Amirliğimizce tespit 

edilmekte olup gıda ve kömür yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. 

      16- İlçemiz halkının TV. Yayınlarını izleyebilmeleri için Hıdırbaba Mahallesinde Kurulu 

TV verici istasyonu bakım ve onarımı Amirliğimizce yaptırılmaktadır.            

     17-İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığınca İçkili yerler hakkında 

düzenlenen tutanaklar karar ittihazı için Encümene sevk edilmiş olup kararlar ilgililerine 

tebliğ edilmiştir. 

18- 19/05/2008 tarihinde yürürlüğe giren 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının 

Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ve Hükümleri gereği Valilik makamından alınan 

muhtelif tarihli onaylar ile Belediye Başkanlığımızca personellerimizden görevlendirilen 

Sezai Sadık PINARCI ve Ersin SAVRANOĞLU Sigara Denetim Ekibinde olup, düzenli 

olarak sigara denetimine çıkılmaktadır.  

19-Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığınca Belediye Başkanlığımıza verilen Bozdoğan 

Liman Başkanlığı Bağlama Kütüğüne kayıtlı Kemer Baraj Gölünde faaliyette olan kayıt altına 

alınmış 2 adet   iç su aracının (servis motoru) vize işlemleri yapılmıştır. 

   20-Amirliğimizce 2016 yılında 650 adet sözlü 159  adet yazılı şikayet değerlendirilmiş ve 

çözümlenmiştir.           

                                                                                                                        

 



 
 

2016 MALİ YILI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORUDUR. 

 

1- GENEL BİLGİLER: 

               A-Misyonumuz 

              Bozdoğan Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetlerini bütün vatandaşlara eşit şekilde 

ulaştırmaktır. 

                  Vizyonumuz 

               Amacımız her kesim ve kuruluşun beğenisini kazanan, herkesin özlem duyduğu 

temiz, sağlıklı güzel görünümlü bir Bozdoğan oluşmasına ve düzenlenmesine katkı 

sağlamaktır. 

                B-Yetki Görev ve Sorumluluklar 

               Halka Sunduğumuz Temizlik İşlerinin tüm iş ve işlemlerinin kanunlara, 

yönetmenliklere uygun olarak yapılması ve din. dil. Irk ayrımı yapılmaksızın vatandaşlara eşit 

hizmet götürülmesi hedeflenmektedir. 

            İlçemiz sınırları içersinde Evsel katı atıkların toplanması nakliyesi depolanması ve 

bertarafını ilişkin çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların düzenli periyotlar halinde aksamadan 

yürütülmesini sağlamakla görevlidir. 

Belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğünde, 

Temizlik İşl. Müdürü  : 1 

Temizlik İşl.Memuru  : 1 

İşci Çavuşu                       : 1 

                 Temizlik İşleri Müdürlüğünde İşçi statüsünde 15 kadrolu işçi görev yapmaktadır. 

Hizmet Alımında 1 Büro personeli 5 Şoför 2 Engelli işçi 38 Düz vasıfsız işçi toplamda 45 

personel görev yapmaktadır. 5 adet Çöp Kamyonu 3 adet Çöp Traktörü ve 1adet Pikap,602 

çöp konteynırı,1850 çöp bidonu(varil)10 adet ayrıştırılmış katı atık konteynırı ile 54 

mahallemize hizmet götürmekteyiz. 

 01.01.2016-31.12.2016 tarihlerinde arasında yapılan çalışmalar  

      1-İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan 54 adet Mahallemizin(Akçay, Akseki, Akyaka, 

Alamut, Alhisar, Altıntaş, Amasya, Asma, Başalan, Cumhuriyet, Çamlıdere, Çarşı, Dömen, 

Dutağaç, Eymir, Güney, Güneyaka, Güre, Güvenir, Haydere, Hıdırbaba, Hışımlar, Hisar, 

Kakkalan, Kamışlar, Karaahmetler, Kavaklı, Kazandere, Kemer, Kılavuzlar, Kızılcaköy, 

Kızıltepe, Konaklı, Koyuncular, Körteke, Madran, Olukbaşı, Osmaniye, Örencik, Örentaht, 

Örme pınar, Örtülü, Pınarlı, Seki, Sırma, Tütüncüler, Yaka, Yazıkent, Yeni, Yenice, Yenice 



 
 

merkez, Yeniköy, Yeşilçam, Ziyaretli) çöpleri düzenli ve programlı bir şekilde 

toplanmaktadır. Bu faaliyetimiz mahallerimizin nüfus yoğunluğu konumu ve kirlilik durumu 

göz önüne alınarak bir program dâhilinde geçekleştirilmektedir. İlçemizde günlük ortalama 

45 ton çöp toplanmıştır. 

2-Halka açık tuvaletlerin temizliği; Park ve Havuzların temizliği, Belediye Hizmet 

Binasının ve Hükümet Konağı ‘nın günlük temizliği; Şehir stadyumun temizliği  

3-Kale tuzluk mevkiinde bulunan mesire yerinin temizliği ve içersinde bulunan çam 

ağaçlarının ilaçlaması 

4-Kamu Kurumlarının(Okullar, Sağlık Ocakları) katı atıklarının kış aylarında kömür 

küllerinin, çöplerinin toplanması, nakliyesi ve temizlenmesi 

5-Birçok hastalığın etkenini taşıyan ve insanlara rahatsızlık veren sivrisinek ile 

karasineğin larva ve erginlerine karşı mücadele etmek, bu zararlıları kontrol altına almak için 

çalışmalar yapılmıştır. 

6- Bu zararlıların üreme alanlarının tespiti ile larva mücadelesi yapılarak azalması ve yok 

edilmesi sağlanmıştır. 

 

  

7-Özellikle yaz döneminde çöp konteynırlarında karasinek gibi zararlıların yok edilmesi 

için belirli periyotlarla ilaçlama yapılmıştır. 

Gece uçkuna yönelik yapılan çalışmalarımızda ise yaz mevsimi boyunca her gün ULV 

yöntemi uygulanarak ilaçlama çalışmalarımız gerçekleşmiştir. 

Ayrıca vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine binaların bodrum katlarına kapalı alan 

mücadelesi yapılmıştır. 

8-İlçemizde kurulan pazar yerlerindeki çöpler; pazarların kalkmasına müteakip derhal 

toplanarak temizliğinin yapılmasını sağlanmıştır. 

 

 

 



 
 

 

9-İlçemiz sınırları içerisindeki çöplerin toplanması, Çöp toplama alanlarına nakledilmesi, 

cadde ve sokakların süpürülmesi yıkanması çalışmalarının istenen verimlilik ve belirlenen 

programdaki belirlenen gün ve saatlerde yapılmasını kontrol edilerek işin takibi yapılmıştır. 

 

 

10- İlçemizdeki kâğıt atıkları, ambalaj atıkları elektronik atıklar çevreye kirletmeyecek 

şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi için evsel diğer 

atıklardan ayrı toplanması geri dönüşümü ve bertarafının yapılmasını sağlamak için ilgili 

birimlerle koordineli çalışılmıştır. ;1200kg Elektronik atık 400 ton ambalaj atığı toplanmıştır. 

 

   11- Bozdoğan Belediyesine ait mevcut park, çocuk oyun alanları ve yeşil alanların temizlik 

hizmetlerini belirli periyotlarda yapılmıştır. 

12-Kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın evlerindeki evsel atıklar temizlenmiştir 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

13- Belediye sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak kaldırımlarda ve derelerde çıkan 

yabancı otlar aylık periyotlar halinde ot biçme makinaları ile biçilerek temizlenmiştir. 

 

 

 

 

14-Günlük olarak göreve çıkan çöp araçları garaja döndüklerinde çöp haznelerinin 

yıkanması ve temizliği her gün düzenli olarak yapılmıştır. 

15-Dini ve milli bayramlarda bayram süresince ilçemizin temizliğine büyük önem 

verilmiş ve tam kadro ile çalışılmıştır. 



 
 

 

16-Vatandaşın çıkarmış olduğu hafriyat bahçe çöpü ve bu gibi evsel atıklar haftanın 

belirli günlerinde program dâhilinde düzenli olarak toplanmıştır. 

17-Aydın Büyük Şehir Belediyesi tarafından Yazıkent Mah.Akçay Nehri kenarında 

yapılan Katı Atık Transfer İstasyonu açılarak hizmete girmesiyle;çöpler bu tesiste bertaraf 

edilerek atıkların geri dönüşümü sağlanmış ve çevre kirliliği önlenmiştir. 

 

   18-Halkımızın çeşitli iletişim kanallarını kullanarak tarafımıza bildirmiş olduğu istek ve 

şikâyetler yerinde değerlendirilerek, uygun görülen talepler yerine getirilmiştir. 

19-Temizlik işlerindeki araçlarımızın park sorununu gidermek için üstü çelik çatı 

sistemiyle kapatılan garaj;personelimiz için sabahları toplanma, öğle arası yemek yiyip çay 

içecekleri personel odası, malzeme,araç ve gereçleri depolayacağmız depolama alanınıda 

içerisinde bulunduran şantiyemiz yapılmıştır. 



 
 

 

20-Her türlü çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yaparak;Çevre sağlığı ile ilgili yapılan 

araştırma ve geliştirme çalışmaları gerekli düzenlemelere ilişkin işlemlerin yapılması kontrol 

ve takip edilmiştir. 

TEMİZLİK İŞLERİNİN 2016 YILI  

BÜTÇE ÖDENEĞİ :                                                                 3.748.053.00 TL 

TOPLAM HARCAMA :                                                                 3.734.743.19 TL 

PERSONEL GİDERİ           

   

MEMUR                                    :                                                        118.682,27TL 

İŞÇİ                                     :                                                    1.112.348,85 TL 

            DİĞER SÖZLEŞMELİPERSONEL:                                                         21.036,15 TL 

               

 PERSONEL GİDERLERİ    TOPLAMI :                                                 1.252.067.27. TL 

SOSYAL GÜVENLİK KURUM GİDERİ 

                               

MEMUR:                                                                                         15.965.30 TL 

İŞÇİ:                                                                                         208.954.31 TL 

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUM GİDERLERİ TOPLAMI:                       224.919.61 TL 



 
 

TÜKETİME YÖNELİKMAL VE HİZMET ALIMLARI 

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI :            570.360,91 TL 

GÖREV GİDERLERİ:                                         1.929,50 TL 

MENKUL MAL ALIMI BAKIM VE ONARIM:       203.875,33 TL 

            HİZMET ALIMLARI                                                                        1.481.590,57 TL 

 MAMUL MAL ALIMLARI          :        ------------ 

                                                                                                                    

MAL VE HİZMET ALIMLARI TOPLAMI                                   2.257.756.31 TL 

 

2016 YILI HARCAMA TOPLAMI:                                             3.734.743,19TL 

    

2-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER:  

Bir yıl içersinde personellerimiz için 4000 adet  iş eldiveni, iş maskesi alımı,  iş 

elbisesi alınmıştır. 8700 adet süpürge,750 adet saç varil,50 adet  çöp konteynırı,50 adet küçük 

çöp tenekesi;çevre sağlığında kullanılmak üzere sivrisinek ve karasinek lavra mücadelesi için 

500 lt lavrasit,1300 lt insektisit, kapalı alanlarda bit,kene ve karasinek mücadelesi için araçlar 

için 115 lt intektisit alınmıştır. 

3. ÖNERİ VE TEDBİRLER 

Halkın sağlık ve huzurunu sağlamak için çevre ve çevre kaynaklarını korumak; hava su ve 

toprak kirliliğini kontrol etmek gerekli çalışmaları yapmak ve uygulamak; 

Tüm mahallelerimizde Geri dönüşümü esas alan bir anlayışla çevrenin ve halk sağlığının 

korunmasını sağlayacak katı atık yöntemlerinin geliştirilmesi için katı atık yönetiminin 

etkinleştirilerek atık azaltması, kaynakta ayrıştırılması, geri kazanımın özendirilmesi, geri 

dönüştürülen malzemenin üretimde kullanılmasının özendirilmesi; 

Geri dönüşüm projesi kapsamında halkın bilinçlendirilmesi yazılı ve görsel medyada 

duyurular yapılması ve sempozyum düzenlenmesi;. 

Geri dönüşümü sağlanabilecek malzemeler hakkında araştırma yapmak, uygulamaya 

geçirmek için ilgili birimlerle koordineli çalışmak vatandaş ile gerekli irtibatı sağlamak. 

 

 

 



 
 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

2016 YILI FAALİYET RAPORU 

 

GÖREV TANIMI: 

Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile çalışan memurlar, 4857 Sayılı İş 

Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi ile çalışan işçi personeller, 5393 Sayılı Kanunun 49. 

Maddesinin 3. fıkrasına istinaden çalıştırılan sözleşmeli personele yönelik olarak hizmet 

vermektedir. 

2016 Yıl  Sonu İtibari İle Mevcut Durum Yapılan Çalışmalar ve Değerlendirmeler : 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü faaliyetlerini 1 adet personel ile yürütmektedir. 

Kurumumuzda çalışan 155 adet personelin personel işlemleri ve ilgili kurumlarla yazışmaları 

da müdürlüğümüzce yapılmaktadır. 

2016 yılında müdürlüğümüze gelen 111 adet dilekçe ve yazılara cevap verilmiştir.  

Belediyemizde 657 Sayılı yasa kapsamında çalışmakta olan 35 memur ve sözleşmeli personel 

statüsünde çalışan 8 adet personel ile birlikte ; 4857 sayılı yasa kapsamında 112  adet işçi 

personel 5 Müdürlük idaresinde çalışmaktadır. 

 

2016 YILI İTİBARİ İLE İŞÇİ PERSONELİN  ÇALIŞTIKLARI MÜDÜRLÜKLERE 

GÖRE      DAĞILIMI 

 

Belediyemizde çalışmakta olan işçi personelden 3'ü engelli , 1 personelde Eski hükümlü 

pozisyonunda çalışmaktadır. 

                        BELEDİYEMİZDE 2016 YILI SONU İTİBARİ İLE  PERSONEL                                                

                               MEVCUDUMUZ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR 

Memur Personel Sayısı 35 

Sözleşmeli Personel Sayısı 8 

İşçi Personel Sayısı 112 

 

Çalıştığı Müdürlük 2016 Yılı Dağılımı 

Yazı İşleri Müdürlüğü(Büro İşleri) 17 

Fen İşleri Müdürlüğü 21 

Sosyal İşler Müdürlüğü 7 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 16 

Madran Membaa Suları ve Fırın İşletmesi 51 

TOPLAM 112 



 
 

   MEMUR KADROLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN SINIFLARA GÖRE 

DAĞILIMI  

Genel İdari Hizmetler Sınıfı 27 

Teknik Hizmetler Sınıfı 6 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 1 

Yardımcı Hizmetler Sınıfı 1 

 

ÇALIŞAN PERSONELİN CİNSİYET, SINIF VE EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE  

DAĞILIMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMUR PERSONEL İLE İLGİLİ YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER 

 Kadro iptal ihdas ve değişiklik cetvelleri 

 Atama ve nakil işlemleri 

 İntibak işlemleri 

 Emeklilik işlemleri 

 Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nce başlatılmış olan Online Kesenek ve Emeklilik 

Programı kapsamında belediyemizde çalışan memur personellerin keseneklerinin 

internet ortamında gönderilmesi. 

 Müdürlüğümüz ile ilgili Resmi kurumlarla yazışma 

 Terfi , Kademe , derece ilerlemeleri yapılması ve kayıtlara geçirilmesi 

 Mal Beyannamelerinin alınması ,kontrolü ve dosyalanması 

 İzin ve raporların takibi ;raporların elektronik ortamda bildirimi ve kayıtlara 

geçirilmesi 

 Disiplin kurulu cezalarının uygulanması 

 Hizmet belgesi ve sicillere ilişkin belgelerin çıkarılması 

Personel Eğitim Düzeyi    Cinsiyeti  Kadro 

Hizmet Sınıfı  Adet Erkek Kadın  

Memur İlkokul 1 

30 5 148 
Ortaokul 1 

Lise  11 

Üniversite 22 

Sözleşmeli İlkokul  

7 1 

 

Ortaokul  

Lise  2 

Üniversite 6 

İşçi İlkokul 81 

97 15 73 
Ortaokul 6 

Lise  17 

Üniversite 8 

TOPLAM 155 134 21 221 



 
 

 Diğer birim müdürlükleri ile ilgili yazışmalar. 

 Personelle ilgili bilgilerin güncellenmesi 

 Atamalar, vekalet edenler, emekli olanlar, istifa edenler ile ilgili işlemler. 

 Ücret Bordrolarının hazırlanması. 

 Arşivleme. 

 Devlet Personel Başkanlığındaki, E Uygulama bölümünden  boş dolu kadro 

durumlarının güncellenmesi. 

 Memurların derece,kademe ilerlemesi ,disiplin cezalarının işlenmesi, işe alınmalar 

,işten atılmalar,emeklilik, vs.tüm işlemlerinin HİTAP(Hizmet Takip Programı)' na 

işlenmesi. 

 FETÖ/PDY kapsamında ilan edilen OHALile ilgili yazışmalar ,açığa alınma, işten 

atılma ile ilgili tüm iş ve işlemler. 

 27/11/2011tarih ve 28125 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Belediye ve Bağlı 

Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair 

Yönetmelikte yapılan değişiklikle 1 adet diğer müdürlük Norm Kadromuza 

işlenmiştir. 

 FETÖ/PDY kapsamında ilan edilen OHAL Kararnameleri ile işten atılan 1 adet işçi 

personele ilişkin iş ve işlemler yapılmıştır. 

 1 adet memur personelin kendi isteği ile emekliye ayrılma işlemleri yapılmıştır. 

İŞÇİ PERSONEL İLE İLGİLİ YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER 

 Toplu iş sözleşmesine ilişkin hükümlerin uygulanması. 

 Belediyemizde çalışan işçilerle ilgili aylık işgücü çizelgesinin elektronik ortamda 

İşkur'a gönderilmesi. 

 Disiplin cezaları ile ilgili cezaların uygulanması. 

 Diğer birim müdürlükleri ile ilgili yazışmalar. 

 Dilekçelere cevap verilmesi. 

 Emeklilik işlemleri. 

 Çalışma belgesi verilmesi. 

 Gelen ve giden evrakların arşivlenmesi. 

 Personel puantajlarının işlenmesi. 

 Bordroların hazırlanması. 

 Tahakkuk eden sigorta primlerinin SGK'nın Hazırlamış olduğu e bildirge ekranından 

aylık olarak bildirilmesi. 

 Personelin çalışmadığı günlere ilişkin rapor bildirimlerinin SGK' nın e uygulama 

ekranından bildiriminin yapılması. 

 FETÖ/PDY kapsamında ilan edilen OHALile ilgili yazışmalar ,açığa alınma, işten 

atılma ile ilgili tüm iş ve işlemler. 

 Emekliye ayrılan 6 adet işçi personelin emeklilik iş ve işlemleri yapılmıştır. 

 FETÖ/PDY kapsamında ilan edilen OHAL Kararnameleri ile işten atılan 1 adet işçi 

personele ilişkin iş ve işlemler  yapılmıştır. 

 Arşivleme. 



 
 

KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER  BİRİMİ 

 

A) Genel Bilgiler 

Üstlendiği Misyon : 

 Kültür ve  Sosyal Hizmetler Birimi halk ile Belediye Başkanı arasında köprü vazifesi 

görüp, sosyal hizmet faaliyetlerini, vatandaşın öneri ve isteklerini dinleyip, konularına göre 

ilgili birimlere havale edip sonuçlarını takip etmektir. 

Taşıdığı Vizyon : 

  Kültür ve Sosyal Hizmetler Birimi üstlenmiş olduğu vizyon gereği halkın istek ve 

şikayetlerini dinler, çözüm üretir, belediye birimleri arasında gerekli koordinasyonu sağlayıp 

işlerin daha verimli, süratli yürütülmesi için sevk ve idaresini yapar, birimler arasındaki 

koordinasyonu sağlar ve sonuçlarını Başkana iletir. 

B) Amaç ve Hedefleri 

Kültür ve Sosyal Hizmetler Birimi taşıdığı misyon ve vizyon gereği yaptığı işler; 

yapılacak olan hizmetlerin  toplum üzerindeki sosyal ve ekonomik etkilerini araştırmak, 

araştırma sonuçlarını  Başkana sunmak, halktan gelen istek ve temennilerin değerlendirmesini 

yaparak, Başkana sunmaktır. 

C) Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 

            Belediyemiz Sosyal İşler Birimi 01.01.2016 ile 31.12.2016 tarihleri arasında Belediye 

Başkanlığının etkinliklerini ve faaliyetlerini organize ederek çeşitli etkinlikler yapmıştır.  

Kültür ve Sosyal Hizmetler Biriminin yapmış olduğu faaliyetler: 

İlçemizdeki fakir ve muhtaç durumdaki aileler Zabıta Amirliği ve Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürlüğü’nce tespit edilmiştir.  

Bu ailelere yıl içerisinde ve Ramazan ayında 824 aileye Gıda yardımı yapılmıştır. 

İlçemizdeki fakir ve muhtaç 40 kişiye giyecek yardımı yapılmıştır. 

İlçemizdeki fakir ve muhtaç durumdaki  ailelere kömür yardımı yapılmıştır. 

İlçemiz okullarında öğrenim gören,  fakir ve muhtaç durumdaki 86 öğrenciye ihtiyaçları 

doğrultusunda kırtasiye,65 öğrenciye ihtiyaçları doğrultusunda giyecek yardımı yapılmıştır. 

İlçemiz mahallelerindeki camii ve okulların ihtiyaçları doğrultusunda bakım, onarım ve 

malzeme ihtiyaçları temin edilmiştir. 

4857 sayılı iş kanunu gereğince temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi olarak 15 işçimize eğitim 

hizmeti verilmiştir. 



 
 

İlçemizdeki eğitime destek amaçlı öğrencilerin sportif ve eğitim amaçlı ihtiyacı olan taşıma 

hizmetleri yerine getirilmiştir. 

İlçemizde çıkan yangınlar sonucu evleri zarar gören vatandaşlarımızı gerekli yardımlar 

sağlanmıştır. 

Engelli vatandaşlarımıza gerekli yardımlar sağlanmıştır. 

İlçemizde Sosyal, Kültürel ve Sanatsal faaliyetler kapsamında halkımıza yönelik etkinlikler 

gerçekleştirilmiştir. 

Gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak amacı ile 12.Geleneksel Bozdoğan Deve Güreşi 

Festivali düzenlenmiştir. 

Vatani görevlerini yapmaları için göreve çağrılan gençlerimize ve ailelerine Asker Eğlencesi 

düzenlenmiştir. 

İlçemizdeki fakir ve muhtaç ailelere hasta nakil aracıyla taşıma hizmeti sağlanmıştır. 

İlçemizdeki gelenek ve görenekleri yaşatmak amacıyla Ramazan Ayında top atışı hizmeti 

yapılmıştır. 

İlçemiz mahallelerindeki okullara ait tüm sportif faaliyetler desteklenmiştir. 

Bozdoğan Belediye Spor Kulübünün alt yapısı güçlendirilmiş, genç takımlar kurulup, 

gençlerimiz Kişisel Gelişim ve Spor faaliyetlerine özendirilmiş bu amaç için gerekli eğitim 

hizmeti sağlanmıştır. 

Dini ve Milli Bayram faaliyetleri özenle hazırlanıp, Sosyal ve Kültürel değerlerimiz baz 

alınarak halkımızın bayram kutlamaları yapılmıştır. 

 Düğün Salonlarında sosyal faaliyetlerimiz gerçekleştirilmiştir. 

Personel Sayısı: 7 Adet İşçi, 2 Adet Memur ve ihtiyaç olan  Taşeron işçi ile hizmetler 

yürütülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BOZDOĞAN BELEDİYESİ 

MADRAN MEMBA SUYU, MEŞRUBATLARI VE FIRIN İŞLETMESİ 

2016 YILI FAALİYET RAPORU 

 

 

A - ) GENEL BİLGİLER : 

 

Bozdoğan Belediyesi, Madran Memba Suyu ve Meşrubatları İşletmesi 1973 yılında 

kurulmuştur. Kurulduğu günden beri de faaliyetine ara vermeden sürdürmektedir.  Günümüze 

kadar ilçemiz ekonomisinin kalkınmasında önemli fonksiyona sahip bir kuruluş olduğu kadar 

Bozdoğan ilçesinin de Türkiye' nin birçok ilinde tanınmasını sağlamıştır.  

 

İşletmemizde, 5 Dolum makinası ile 25cc.lik geri dönüşümlü ve geri dönüşümsüz sade 

gazoz, 19Lt.lik polikarbon damacana suyu, 0.5Lt.lik ve 1.5Lt.lik pet suyu ve 150ml, 180ml, 

200ml, 250ml.’ Lik bardak suyu olmak üzere 4 farklı ürünün üretimi ve dolumu 

yapılmaktadır. 

 

İşletmemizde üretimini yaptığımız ürünler, Ege Bölgesi’ nin tamamı, ANTALYA, 

Ankara, Balıkesir, Isparta, Burdur, Uşak, İstanbul, olmak üzere Türkiye’nin birçok il ve 

ilçesinde bayilerimiz ve bayilerimize bağlı olarak çalışan tali bayiler aracılığı ile satışa 

sunulmaktadır. Önceleri Bozdoğan halkının tüketimine sunulan daha sonra birçok ilimizde 

satışa sunulan  doğal kaynak suyumuzla yapılan Madran Gazozu üretimimizi de 

sürdürmekteyiz. 

  

 Türkiye' de su piyasasında ki artışlara rağmen, "BOZDOĞAN MADRAN" markasını 

ve lezzetini bilen müşterilerimiz sayesinde, vazgeçilmez bir marka olmanın onuruyla 

rekabetimizde başarı sağlamaktayız.  

 

İşletmemize bağlı olarak işletilen sosyal tesiste, 3’ ü kadrolu, 11’ u hizmet alımı 

personel  olmak üzere toplam 14 çalışanımızla faaliyetini sürdürmektedir. 

 

Bozdoğan Belediyesi'nin 01.01.2006 tarihinde analitik bütçeye geçmesiyle, 

İşletmemize ait ödemelerimiz ve bütçe takibi Belediyemiz, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nde 

gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda ticari bir işletme niteliği sahip olmamızdan dolayı, ön 

muhasebe, tahsilat ve sevkiyat birimlerimiz mevcuttur. Mal ve hizmet alımlarımız, 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu’ nun ilgili maddelerine göre yapılmaktadır. 

 

B -) AMAÇ VE HEDEFLER  : 

 

Madran Memba Suyu ve Meşrubatları İşletmesi olarak, 2015 yılında 72 bayii sayımız 

olup, 2016 yılında mevcut bayi sayımızda değişiklik olmamıştır. 19Lt.lik Polikarbon 

damacana suyumuzun satış kotasını yükseltmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır. 

 

 0,5Lt. ve 1,5Lt. lik pet ürününde yaşanan yoğun talepler ve pet üretim makinamızın 

kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle bu üretim hattının kapasitesinin arttırılması öncelikli 

hedeflerimiz arasındadır. 

 

"BOZDOĞAN MADRAN" markasının ve bu marka ile üretimini yaptığımız ürünlerin 

daha fazla müşteriye ulaşmasını sağlamak amacıyla markamızın logosunu taşıyan bayrak, 

ajanda, kalem vs. gibi ürünlerden yaptırarak mevcut bayilerimize dağıtmayı amaçlıyoruz. 



 
 

Belediyemizce işletilen sosyal tesiste müşterilerin beğenisine sunulan yiyecek ve 

içecek menüsü çeşitlerini arttırarak daha fazla müşteri kitlesine sahip olmayı hedefliyoruz. 

 

Doğal kaynak suyumuzla üretimini gerçekleştirdiğimiz dönüşümlü- dönüşümsüz 

gazoz ürünümüzün dolumu esnasında gazoz dolum makinamızın eski olmasından dolayı bazı 

sıkıntılar yaşanmaktaydı. Bu nedenle; gazoz makinamızda bazı revizyon işlemleri 

gerçekleştirilmiş olup, ürünümüzün satış miktarında artış sağlamayı hedefliyoruz. 

 

C -) FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER : 

1-MALİ BİLGİLER : 

  

İşletmemiz 2016 yılında 7.050.682,90.-TL tahakkuk ettirilmiştir. 

İşletmemize bağlı olarak işletilen Sosyal Tesis’ten 2016 yılında 496.288,52. TL gelir elde 

edilmiştir.   

 

2- ) PERFORMANS BİLGİLERİ  :İşletmemiz 2016 yılı ürün satışları kasa / adet 

miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

ÜRÜN ADI 
BİRİM / 

ÖLÇÜ 
ADET 

19 Lt.lik POLİKARBON DAMACANA SUYU Adet 3.213.213 

TON SUYU Ton 11 

25 cc.lik SADE DÖNÜŞÜMLÜ GAZOZ (24 adet 

/Kasa) 
Kasa 

40.763 

25 cc.lik SADE DÖNÜŞÜMSÜZ GAZOZ (12 adet / 

Koli) 
Koli 

7.214 

0.5 lik PET SUYU (12 Adet / Koli) Koli 365.161 

1.5 lik PET SUYU (6 Adet / Koli)  Koli 150.406 

GAZOZ ŞİŞE ŞATIŞI Adet 8.074 

BARDAK SUYU ( 48 Adet / Koli ) Koli 144 

BARDAK SUYU ( 72 Adet / Koli ) Koli 25.000 

 

İşletmemiz 2016 yılına ait gelir - giderler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

GELİRLER GİDERLER 

FAALİYET 

GELİRLERİ 
6.816.662,42.-TL 

Personel Giderleri  2.145.534,20.-TL 

Sosyal Güvenlik Kurumu Pr. 555.640,63.-TL 

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.821.036,50.-TL 

Sermaye Giderleri 312.215,45.-TL DİĞER 

GELİRLER 
234.020,48.-TL 

TOPLAM….. 7.050.682,90.-TL TOPLAM….. 5.834.426,78.-TL 

 

 



 
 

Belediyemizce işletilen Sosyal Tesise ait 2016 yılına ait gelir -  giderler aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

 

GELİRLER GİDERLER 

FAALİYET 

GELİRLERİ 
480.939,26.-TL 

Personel Giderleri 87.743,63.-TL 

Sosyal Güvenlik Kurumu Pr. 30.306,18.-TL 

Yiyecek Alımları (Et, Bakkaliye ve 

Manav) 
356.841,74.-TL 

DİĞER 

GELİRLER 
15.349,26.-TL 

  

  

TOPLAM….. 496.288,52.-TL TOPLAM………….. 474.891,55.-TL 

 

 

Ç -) KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ : 

 

- Çalışanlarımız ve tedarikçi firmalarımızla gerekli koordinasyon sağlanarak, mevzuatın 

öngördüğü şekilde uygulanan üretim proseslerinde meydana gelebilecek tüm olumsuzlukların 

en aza indirilmesi ve müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde sağlanması Kalite Politikamızı 

oluşturmaktadır. 

- 6331 sayılı kanunda belirtilen İş Güvenliği hususları işletmemizde uygulanmakta olup, 

gerek mevcut işçilerimize gerekse yeni giriş yapılan işçilerimize İş Sağlığı ve Güvenliği 

eğitimleri verilmekte ve bu eğitimlerin devamlılığı sağlanmaktadır. Bu kanun kapsamında da 

işletme içerisinde alınması gereken tedbirler 3’ er aylık periyodlarla Kurul Toplantılarında 

görüşülerek, alınan kararlar uygulanmaktadır.  

- Türkiye’ nin birçok ilinde tanınan MADRAN DEDE markamızın kullanım süresinin sona 

ermesinden dolayı Türkiye Patent Enstitüsü’ ne süre uzatımı için gerekli başvuru yapılmış 

olup, markamızın kullanım süresi on yıllık daha uzatılmıştır.  

- Fabrikamızda çalışan işçilerimize Toplu İş Sözleşmesinin 37. maddesinin G ) bendine göre 

kışlık iş kıyafeti yaptırılmış olup, işçilerimize  teslim edilerek daha düzenli ve hijyenik bir 

çalışma ortamı sağlanmıştır. 

- Ürün çeşitliliğini arttırmamız nedeniyle mevcut kapalı alanlarımız hammadde ve ürün 

depolamak için yetersiz gelmeye başlamıştır. Bu nedenle araç park yeri olarak kullanılmakta 

olan işletmemize ait arsayı depolama için uygun bir hale getirmiş bulunmaktayız. Böylelikle, 

yaşanan depolama sıkıntısı azalmıştır. 

-  İşletmemizde ürünlerimizin ve hammaddelerimizin taşınmasında veya sevkiyatında 

kullanılmak üzere forklift aracı alınmış olup,  hem iş süresinden hem de işçilik giderinden 

kısmen de olsa kazanç sağlanmıştır. 

- İşletmemiz dış alanında çevre düzenlemeleri yapılmış ve misafirlerimiz için daha estetik bir 

görünüm oluşturulmuştur. 

- 01.03.2017 tarihinde Türkiye Belediyeler Ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası ile 

Bozdoğan Belediyesi arasında çalışan işçilerimizin sosyal güvenliklerinin sağlanarak daha 

düzenli ve verimli çalışmaları için "Toplu İş Sözleşmesi" imzalanmıştır. 

- Bayi toplantısı yapılmış olup, bayilerle görüş alış verişlerinde bulunulmuş, şikayetler ve 

öneriler değerlendirilmiştir. 

- İşletmemizde ki mevcut makinalarda sezon esnasında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için 

tüm gerekli bakım-onarım işlemleri yapılmıştır. 



 
 

- Kullanmakta olduğumuz ozonlama makinasının eski olması ve sık sık arızalanması 

nedeniyle, yeni ozonlama makinası satın alınmıştır. Bu sayede, ürünlerimiz "İnsani Tüketim 

Amaçlı Sular Hakkında ki Yönetmelik" hükümleri gereğince daha güvenilir bir şekilde 

üretilmektedir. 

- Müşterilerimize daha hijyenik ve kaliteli ürünler sunabilmek adına Madran suyumuzun 

kaynağının bulunduğu alanın ve kaynaktan işletmeye kadar olan ishale hattının tüm bakımları 

sezon öncesinde yapılmıştır. 

D-) ÖNERİ VE TEDBİRLER : 

-Her yıl yapılan mevcut bayi toplantısı 2017 senesi için de gerçekleştirilecektir. Toplantıda 

bayilerimizin öneri, istek ve şikayetleri görüşülerek, müşteri memnuniyetinin ve satışların 

arttırılmasının sağlanması için gerekli hususlar sağlanacaktır. 

-Yapılacak olan bayi toplantısında dağıtılmak üzere, bayilerimizin suyumuzun daha fazla 

müşteri kitlesine ulaşmasını sağlamak amacıyla markamızın logosunu taşıyan bayrak, ajanda, 

kalem vs. gibi ürünlerden yaptırılacaktır. 

-MADRAN markamızı bayilik bulunmayan Türkiye’nin diğer İl – İlçelerine duyurmak ve 

mevcut müşteri kapasitesini artırmak için gerekli çalışmalara devam edilecektir. 

 

 


