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ÖZGEÇMĠġ 

 

DR. GÜRCAN GÜVEN  

 1965 yılında Nazilli‘de doğdu. Ġlk ve ortaokulu Aydın‘da 

okuduktan sonra 1989 yılında Ġzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp 

Fakültesinden mezun oldu. Bunun yanında Beykent Üniversitesinde 

Hastane ve Sağlık Kurumlan Yönetimi yüksek lisans eğitimi aldı. 

ÖdemiĢ Devlet Hastanesindeki 1 yıllık mecburi hizmetinin ardından 

memleketi olan Çivril‘e döndü. 

      Çivril Devlet Hastanesi‘nde 23 yıl görev yaparken, bu süre zarfında siz değerli 

hemĢehrilerimize en güzel Ģekilde hizmet etmeye çalıĢtı. Doktorluk vazifesinin yanı sıra 3 yıl 

baĢhekim yardımcılığı ve son 1 yıl baĢhekimlik görevinde bulundu. Ġdarecilik döneminde 

hayırsever Çivril halkı ile el ele vererek hastanemizi yenileyip, sağlık alanında faydalı 

hizmetlerde bulundu. 

 

     Evli ve 3 çocuk babası olan Dr. Gürcan GÜVEN iyi derecede Ġngilizce bilmektedir. 

  



 

                                                                                                  10 

Büyüyen ve GeliĢen Ġlçe Çivril 
 

30 Mart 2014 tarihinde göreve geldiğimiz andan itibaren daha güzel, daha modern, daha 

yeĢil, yaĢanabilir bir Çivril için gece gündüz demeden bütün gücümüzle çalıĢtık. 

HemĢerilerimizin destek ve duaları ile çıktığımız bu yolda, yılmadan usanmadan elimizden 

gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. 

 

  Modern Ģehircilik ve kentleĢmenin önce altyapı demek olduğunun önemini bilerek, önce 

Çivril merkezimizin ve 6 tane beldemizin tüm altyapılarını yağmur suyu içme suyu 

kanalizasyon çalıĢmalarını baĢlattık. Alt yapı emek isteyen zahmet isteyen sabır isteyen bir 

iĢlemdir. En büyük yatırımımızı BüyükĢehir Belediyemizle beraber alt yapı çalıĢmaları yaptık. 

Hedeflediğimiz modern Ģehircilik anlayıĢımızdan dolayı ilk adımımız daha temiz ve sağlıklı bir 

içme suyu olmuĢtur. Bahsi geçen çalıĢmalarımızın bir çoğu bitmiĢtir. ġu anda altyapısı biten 

mahallelerimizin üstyapı çalıĢmalarına aralıksız devam ediyoruz.  

 

2018 yılında üstyapının büyük bir kısmını bitirmeyi hedefliyoruz . 2018 in sonuna kadar 

Çivril merkezimiz de dahil alt yapıların son iĢlemleri bittikten sonra Çivril‘imiz  daha güzel 

yaĢanabilir ve modern bir çehreye  sahip olacaktır. Bu çalıĢmaların hepsi geç kalmıĢ çalıĢmalar 

olduğu için bütün belediyelerimizin ve Çivril merkezde öncelikle bu sorunları çözmek için 

elimizden gelenin fazlasını yaptık. 

 

Söz verdiğimiz gibi çevre yolundan, hayvan pazaryerine, güneĢ enerji sisteminden, 

hayvan kliniğimize kadar bu yatırımlarımızı  bu senenin sonunda kadar bitirmeyi planlıyoruz. 

 

Spora ve gençliğe her zaman önem verdiğimizden dolayı Türkiye‘nin 6. Büyük sentetik 

çim sahasını bitirdik ve hemĢehrilerimizin hizmetine açtık. Büyük spor kompleksimiz de 

inĢallah bu senenin sonunda hemĢerilerimizin hizmetine girecek. Bu çalıĢmalarımızı 76 

mahallemizde birden yaparken karĢılaĢtığımız zorluklarla mücadelemizdeki tek dayanağımız 

hemĢerilerimizin duası ve desteği olmuĢtur. Çünkü biz her zaman halkın gücünün üstünde bir 

güç olmadığına inanan insanlarız. 

 

Bu faaliyetlerimizin tamamının tek hak sahibi milletimizdir. 

 

YeĢil Çivril‘imizin altyapısından üst yapısına, doğal ve beĢeri  güzelliklerinden  Akdağ 

tabiat parkına ıĢıklısından GümüĢsu‘ya kadar tamamına gereken hassasiyet ve  ehemmiyeti 

göstererek hazırlamıĢ olduğumuz plan ve projelerimiz üzerinde çalıĢmalarımızı 

sürdürmekteyiz. Ankara ve BüyükĢehir de sürdürmekte olduğumuz faaliyetlerimizin amacı 

daha güzel yaĢanabilir ve modern bir Çivril‘e kavuĢmak istememizdir. 

 

Bunun yanında sosyal ve kültürel faaliyetlerde Ģuana kadar Çivril imizin hiç görmediği 

faaliyetleri de yapmaya çalıĢtık.  

 

Nerde bir muhtaç, aç, yaĢlı varsa elimizden geldiği gücümüzün yettiğince elinden 

tutmaya çalıĢtık. YaĢlılara engellilere, çocuklara, ilköğretime, üniversiteye, her türlü 

desteğimizi her türlü projelerini her türlü isteklerini gücümüz el verdiğince karĢılamaya 
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çalıĢtık. Eğitime gençlere her zaman bunlar bizim geleceğimiz ve yarınlarımız diyerek,  

ellerinden tutmaya çalıĢtık. Geleceğimiz olan gençlerimizin yarınlarını güvence altına almak 

için gençlerimizin ellerinden tutmaya çalıĢtık. Bu konuda gerekli hassasiyeti de her zaman 

göstermeye devam ediyoruz. BüyükĢehir olduğumuz ilk günden beri, belediyemizin daha güçlü 

bir Ģekilde hizmet sunabilmesi için, mevcut ekipmanlarımızı, araçlarımızın birçoğunu 

yeniledik. 

 

Artık Çivril Belediyesi daha güçlü, daha icraatçı bir Ģekilde yoluna devam etmektedir. 

Bu gücü her zaman söylediğimiz gibi halkımızdan ve milletimizden aldık  ve inĢallah 

halkımızdan aldığımız bu güçle, gece gündüz demeden bütün söz verdiğmiz projeleri yapmaya 

devam edeceğiz. Bu konuda bize her zaman desteklerini esirgemeyen;  Sayın  Ekonomi 

Bakanımız Nihat ZEYBEKCĠ‘ ye, BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız Sayın Osman ZOLAN‘a 

ve bütün Milletvekillerimize ve tabiki en baĢta çalıĢmakta onur ve gurur duyduğumuz değerli 

Çivril Belediyesi meclis üyelerime teĢekkürü bir borç bilirim. 

  

ĠnĢallah bütün projelerimize, değerli Çivril Belediyesi Meclis üyeleri ve halkımızla 

beraber imza atmaya devam edeceğiz. Bu konuda önümüzde hiçbir engellemiz kalmamıĢtır. 

Sonuçta bütün bu yapılan icraatlarımıza hemĢerilerimizin desteklerinden dolayı gönülden 

teĢekkür ederim.  

 

Selam ve sevgilerimi sunuyorum. 

 

                                                                                                        Dr. Gürcan Güven 

                                                                         Çivril Belediye BaĢkanı 
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I-GENEL BĠLGĠLER: 

A-Misyonumuz, 

Misyonumuz; milli ve ahlaki değerlerimizi koruyarak, sosyal-kültürel ihtiyaçları karĢılayarak 

yenilikçi bir yerel yönetim kurumu olmaktır. 

 

B-Vizyonumuz, 

Vizyonumuz;  ulaĢılabilir, güvenli, katılımcı, yaĢam kalitesi yüksek  çağdaĢ bir Çivril. 

 

C- Temel Değerlerimiz 

- ―Önce Ġnsan‖ anlayıĢı 

- Değerlere saygı 

- ġeffaflık, açıklık ve hesap verebililrlik 

- Kaynakların etkin ve verimli kullanımı 

- Hizmet sunumunda kalite ve güler yüz 

- Çevreye duyarlı, sağlıklı ve sürdürülebilri kentleĢme 

- Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayıĢı 

- Yenilikcilik ve geliĢme ve uyum sağlama 

- Hizmette adalet ve eĢitlik 

 

Ç-Yetki, Görev ve Sorumluluklar: 

Belediye, mahallî müĢterek nitelikte olmak Ģartıyla; 

a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaĢım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; 

çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; 

Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeĢil alanlar; konut; kültür ve sanat, 

turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri 

kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliĢtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir 

belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. 

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının 

inĢaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme 

ihtiyaçlarını karĢılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iĢletebilir; kültür ve tabiat 

varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taĢıyan mekânların ve iĢlevlerinin 

korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün 

olmayanları aslına uygun olarak yeniden inĢa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor 

kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karĢılaĢmaları 

düzenler, yurt içi ve yurt dıĢı müsabakalarda üstün baĢarı gösteren veya derece alan sporculara 

belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 
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Belediye, kanunlarla baĢka bir kamu kurum ve kuruluĢuna verilmeyen mahallî müĢterek 

nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. 

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin 

ivediliği dikkate alınarak belirlenir. 

Belediye hizmetleri, vatandaĢlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. 

Hizmet sunumunda özürlü, yaĢlı, düĢkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler 

uygulanır. 

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. 

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 

 

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları: 

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: 

a) Belde sakinlerinin mahallî müĢterek nitelikteki ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla her 

türlü faaliyet ve giriĢimde bulunmak. 

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye 

yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 

c) Gerçek ve tüzel kiĢilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya 

ruhsatı vermek. 

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma 

paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıĢındaki özel hukuk 

hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karĢılığı alacakların tahsilini 

yapmak veya yaptırmak. 

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık 

su ve yağmur suyunun uzaklaĢtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, 

kurdurmak, iĢletmek ve iĢlettirmek; kaynak sularını iĢletmek veya iĢlettirmek. 

f) Toplu taĢıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaĢım araçları, tünel, raylı 

sistem dâhil her türlü toplu taĢıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iĢletmek ve iĢlettirmek. 

g) Katı atıkların toplanması, taĢınması, ayrıĢtırılması, geri kazanımı, ortadan 

kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 

h) Mahallî müĢterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve 

mücavir alan sınırları içerisinde taĢınmaz almak, kamulaĢtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya 

vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 

i) Borç almak, bağıĢ kabul etmek. 

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata 

göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iĢletmek, iĢlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve 

tüzel kiĢilerce açılmasına izin vermek. 

k) Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan dava konusu uyuĢmazlıkların anlaĢmayla 

tasfiyesine karar vermek. 
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l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak 

ve denetlemek. 

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliĢtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz 

satıĢ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıĢ yapan seyyar satıcıların 

faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda 

maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıĢı 

malları yoksullara vermek. 

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 

o) Gayrisıhhî iĢyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer 

iĢyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; 

sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inĢaat malzemeleri, odun, kömür ve 

hurda depolama alanları ve satıĢ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taĢımalarda çevre 

kirliliği oluĢmaması için gereken tedbirleri almak. 

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iĢletilen her türlü servis ve toplu taĢıma 

araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak 

yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini 

tespit etmek ve iĢletmek, iĢlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik 

düzenlemesinin gerektirdiği bütün iĢleri yürütmek. 

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların 

ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükĢehir ve il merkez belediyeleri dıĢındaki yerlerde il 

özel idaresi tarafından yapılır. 

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtayın görüĢü ve ĠçiĢleri 

Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; 

toplu taĢıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluĢturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle 

yerine getirebileceği gibi toplu taĢıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara 

göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. 

Ġl sınırları içinde büyükĢehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il 

belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve 

ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve 

aydınlatma gibi alt yapı çalıĢmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz 

olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karĢılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, 

eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliĢtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz 

veya düĢük bir bedelle amacı dıĢında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. 

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüĢ ve düĢüncelerini tespit 

etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araĢtırması yapabilir. 

 Belediye mallarına karĢı suç iĢleyenler Devlet malına karĢı suç iĢlemiĢ sayılır. 2886 

sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taĢınmazları hakkında da 

uygulanır. 

 Belediyenin proje karĢılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıĢlar ve 

kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve 

harç gelirleri haczedilemez. 

Belediyeye tanınan muafiyet: 

Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen 
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taĢınmazları ile bunların inĢa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı 

paylarından muaftır. 

D-Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler: 

 
 1-Fiziksel Yapı:  
 Belediyemiz bir fiilen görev yapan Yazı ĠĢleri, Mali Hizmetler, Fen ĠĢleri, Ġmar ve ġehircilik, 

Zabıta, Destek Hizmetleri, Ġnsan Kaynakları, Çevre ve Koruma Kontrol, Park ve Bahçeler, Kültür ve 

Sosyal Müdürlüklerinden oluĢmaktadır.  

 Çivril Belediyesine ait bir adet, bina bulunmakla birlikte 650 m2 lik kapalı alanı ile faal 

kullanımdadır.  
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 2-Örgüt Yapısı: 

 

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: 

 
Çivril Belediyesi BaĢkanlığı‘nın teknolojik alt yapıya dayalı sistemlerinin yönetimi 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, içinde bulunan dönemin 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek kısa-orta ve uzun vadeli projeler geliĢtirilerek yüksek 

teknolojiye sahip alt yapı oluĢturma çabalarına devam etmektedir. 

Belediyemiz tarafından sunulan hizmetlerin amacına uygun biçimde vatandaĢlarımıza 

ulaĢtırılması için bilgi ve teknolojik kaynaklar en üst düzeyde kullanılmaktadır. 

 Bilgi ve teknolojik kaynakların etkili ve verimli kullanılabilmesi amacıyla eğitim 

seminer gibi faaliyetler, konusunda yetiĢmiĢ personellerimizce belediye personelimize 

verilmiĢtir.  
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Sunulan hizmetler 
 

             Bilindiği gibi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24/12/2003 tarihinde Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiĢ ve 2006 yılından itibaren de Belediyelerde uygulanmaya 

baĢlanmıĢ ve Kanunun 41.maddesi uyarınca hazırlanan Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet 

Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre de, Belediyeler yönetmeliğin kapsamına alınmıĢtır. 

            Yukarıda açıklanan Kanun ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Çivril Belediyesi 

Destek Hizmetleri Müdürlüğünce 2017 yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıĢtır.  

Destek Hizmetleri Müdürlüğü‘nün Faaliyetlerine iliĢkin Yasa, Mevzuat ve Yönetmelikler 

· 5393 Sayılı Belediye Kanunu 

· 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 

· 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu 

· 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu 

· 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun Ġlgili Yönetmelikler 

 · Diğer Ġlgili Kanun ve Yönetmelikler 

  

GENEL BĠLGĠLER 

            A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

            Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle görevleri belirlenen Destek Hizmetleri Müdürlüğü,   

mal alım, hizmet alımı, yapım iĢi, danıĢmanlık, taĢıt bakım-onarım ve benzeri mali iĢlemleri 

idarenin tamamını veya sadece harcama birimini ilgilendiren harcamalar destek hizmetleri 

tarafından gerçekleĢtirilir. 

           Harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak Ģartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst 

yöneticinin onayıyla bu iĢlemler destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılır.(5018 

Sayılı Kanun 60. Md.). Çivril Belediye BaĢkanlığında, 10/10/2014 tarih ve 2014/229 sayılı 

Belediyemiz Meclis kararıyla Destek Hizmetleri Müdürlüğü birimi kurulmasına ve teĢkilat 

Ģemasına eklenmesine karar verilmiĢ ve daha önce Mali Hizmetler Müdürlüğünde bulunan 

Satın alma Birimi ve dosya iĢlemleri hazırlanması, iĢlemlere bütünlük kazandırmak etkin ve 

verimli çalıĢmak için Destek Hizmetleri Müdürlüğünce gerçekleĢtirilmektedir. 

—4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhaleleri sözleĢme kanunu ile ikincil ve 

üçüncül mevzuat hükümlerine göre Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu Mal, Hizmet ve yapım 

iĢlerini temin etmek. 
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—5018 sayılı kanunun 60. maddesine istinaden diğer harcama birimlerine ait olan mal, hizmet 

alımları ve yapım iĢlerine iliĢkin piyasa araĢtırmasını yapmak. Alım, hizmet, yapım,  bakım-

onarım ve benzeri malî iĢlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler müdürlüğümüzce 

gerçekleĢtirilir. 

—Gelen giden yazıların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt, ve dosyalama iĢlemlerini yürütür. 

Gelen tüm belgelerin önceki belgeler ve dosyalarla bağlantısını kurar, memurları aracılığıyla 

sağlar ve denetler. 

   —Birimin görev alanına giren bütün konularda yürürlükteki mevzuatı dâhilinde yetkileri 

kullanır. 

    Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen 

sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye BaĢkanına ve BaĢkan 

Yardımcısına karĢı da sorumludur. BaĢkanlık Makamınca verilecek diğer görevleri de yapar. 

          B-Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 

        1-Fiziksel Yapı: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bütün hizmetleri Belediye Ana Hizmet 

binasında yürütülmektedir. 

          2-Örgüt Yapısı: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 1 müdür, satın alma biriminde 2 çalıĢan,  

Bilgi iĢlem biriminde 1 sözleĢmeli, araç tamir-bakım biriminde 2, TaĢınır kayıt kontrol 

iĢlemlerinde 1,  olmak üzere 7  kiĢiden oluĢur. 

         3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün her türlü iĢ ve 

iĢlemler bilgisayar ortamında yürütülmektedir.  

AMAÇ VE HEDEFLER 

—4734 Sayılı yasanın Ġlgili hükümlerine göre tüm müdürlüklerin mal alımı yapım iĢi ve hizmet 

alımı ihaleleri ilgili yönetmeliklere göre gerçekleĢtirmek, 

—Tüm müdürlüklerin harcamalarında, 4734 sayılı yasanın ilgili bölümünde belirtilen %10 luk 

harcamalara uyulmaktadır. 
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DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 

     Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü 15.10.2014 tarihinde faaliyete baĢlamıĢ olup, bir 

müdür, iki memur, bir sözleĢmeli personel ve üç kadrolu iĢçi ile yürütülmektedir. 

Faaliyet ve Proje Bilgileri 

A–01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında tüm müdürlüklere ait, 4734 sayılı Yasanın 22-d  

doğrudan temin maddesine  istinaden iĢin niteliğine göre parasal dağılımlar 

4734 KĠK. 22.MADDE DOĞRUDAN TEMĠN BĠLGĠLERĠ 

(Tüm alanlar KDV HARĠÇ TL cinsinden yazılmıĢtır.) 

  
  

22-a 22-b 22d* 22d** Toplam 

Mal Alımı - -  

3.593.416,61 

- 3.593.416,61 

Hizmet Alımı - - 1.356.236,33 - 1.356.236,33 

Yapım ĠĢi - - - -            - 

                                                  GENEL TOPLAM (KDV HARĠÇ) 4.949.652,94 

 

*Parasal limit kapsamında 

**Temsil ağırlama kapsamında 

 

TÜM MÜDÜRLÜKLERE AĠT SATIN ALMA ĠġLEMLERĠ SAYISI  

2017 YILI 
MÜDÜRLÜKLER YAPILAN ĠġLEM 

SAYISI 

Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 65 - ADET  

Mali Hizmetler Müdürlüğü 120 -  ADET 

Zabıta Müdürlüğü 17 - ADET 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 17-  ADET 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 280- ADET 

Fen ĠĢleri Müdürlüğü 257- ADET 

Çevre Koruma Kont Müdürlüğü 14 - ADET  

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 38 - ADET 

Sosyal Kültürel ĠĢler Müdürlüğü 142- ADET 

Emlak Ġstimlak Müdürlüğü - 

Ġnsan Kay. ve Eğitim Müdürlüğü 2- ADET 
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TOPLAM FATURA ĠġLEM ADEDĠ …952 ADET 

Satın alma Birimimiz 2017 yılında Belediyemiz tüm müdürlüklerine ait 952 adet mal, yapım ve 

hizmet talebine ait fatura iĢlemleri gerçekleĢtirmiĢtir. 

TÜM MÜDÜRLÜKLERE AĠT SATIN ALMA ĠġLEM TUTARLARI  

2017 YILI 
 

MÜDÜRLÜKLER YAPILAN ĠġLEM 

TUTARI    TL 

Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 219.212,07  

Mali Hizmetler Müdürlüğü 474.682,92 

Zabıta Müdürlüğü 60.059,33 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 235.007,27 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 784.862,12 

Fen ĠĢleri Müdürlüğü 1.660.720,86 

Çevre Koruma Kont.Müdürlüğü 491.406,18 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 233.437,17 

Kültür Sosyal ĠĢler Müdürlüğü 771.605,02 

Emlak Ġstimlak Müdürlüğü - 

Ġnsan Ky. Ve Eğitim Müdürlüğü 18.660,00 

                           TOPLAM……………...4.949.652,94 TL. 

 

  BELEDĠYE ARAÇ TAKĠP BĠRĠMĠ 

 

- 2017 yılında Kurumumuza; 

a) 2 Adet Pikap 

b) 4 Adet Kapalı Kasa Panelvan 

c) 2 Adet Damperli kamyon 

d) 1 Adet Çevre ġehircilik Bakanlığından hibe Çöp Toplama aracı 

e) 1 Adet Vakumlu Yol süpürme aracı  alınmıĢtır. 

 

- Kurumda çalıĢan araçların zorunlu trafik sigortası yaptırılmıĢ, 

 

- ÇalıĢan araçların fenni muayenesi yaptırılmıĢtır. 

 

- Arızalan araçların tamir-bakım-parça iĢleri yaptırılmıĢtır. 

 

- ÇalıĢamaz durumda olan araçlardan 4 tanesi, 2886 sayılı Kanuna göre satıĢı yapılmıĢtır. 
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BELEDĠYE BĠLGĠ  ĠġLEM BĠRĠMĠ 

     - Belediyemizin düzenlemiĢ olduğu etkinlikler, programlar ve resmi programlarda 96 adet 

ses yayın kurulumu yapıldı 

   - Kurumdaki bilgisayar ve ekipmanlarının düzenli bakım onarımı yapıldı. 

  - Belediyemiz ve ilçemiz mahallelerinde bulunan güvenlik kameralarına bakım onarım takibi 

yapıldı. 

  - Sabit telefonların bakım onarımı yapıldı. 

 SATIN ALMA BĠRĠMĠ 

 

a) Temizlik malzemesi alımı ve kullandırılması, 

b) Kırtasiye malzemesi alımı, 

c) Yakacak alınması, 

d) Aydınlatma alımı, 

e) Telefon giderleri, 

f) Araçların tamir, bakım, parça alımı, 

g) BiliĢim giderleri, 

h) Birim Müdürlükleri tarafından talep edilen mal ve malzemelerin alımı    

  KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN  DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 Destek Hizmetleri Müdürlüğü; 

A-Üstünlükler 

 

*Yeniliklere ve geliĢmeye açık yapı, 

*Kurum kültürüne bağlı personel yapısı, 

*Yasa ve yönetmeliklerin en güçlü Ģekilde anlaĢması ve uygulanması, 

* Belediyenin diğer birimleri ile iĢbirliği içinde özverili çalıĢması, 

*Teknolojik araç gerecin yeterli olması ve bilinçli bir Ģekilde kullanılması, 

* Kaynaklara ulaĢım sıkıntısının yaĢanmaması, 

 B-Zayıflıklar 

 

*Personelin yetersiz ve hizmet içi eğitim eksikliği, 

*Sosyal imkân ve aktivite eksikliği, 

 C-Değerlendirme 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve birimlerinin verilen ve verilebilecek her türlü görevi 

hukuk ilkelerine uygun olarak yapabilecek kapasitesinde olduğu değerlendirilmektedir.  
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ÖNERĠ VE TEDBĠRLER 

Destek Hizmetleri Müdürlüğünde çalıĢacak yetiĢmiĢ personelin olması  

gerekmektedir. 

ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

                        Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan 

ederim. 

 Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama 

birimimize tahsis edilmiĢ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde 

kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali 

kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi 

sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını 

bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve 

değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim 

dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 

husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  27.02.2017 

  

                                                                                          Remzi CEYLAN 

                                                                                        Destek Hizmetleri Müdürü Vek. 
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ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ  

 10 Temmuz 2014 tarihinde ÇalıĢmaya baĢlayan Müdürlüğümüz bünyesinde 1 Müdür ve 

1 Sürekli ĠĢçi olmak üzere toplam 2 çalıĢan ile hizmetlerini yürütmektedir. 

2017 Mali Yılı içerisinde Müdürlüğümüz bünyesinde 1 Belediye BaĢkanı 3 Belediye 

BaĢkan yardımcısı 53 Memur, 62 Kadrolu ĠĢçi 12 Tam Zamanlı SözleĢmeli Personel 1 Kısmi 

Zamanlı SözleĢmeli personel 15 Geçici ĠĢçi 55 Toplum Yararına Program çalıĢanlarına ait 

özlük iĢleri ile terfi, izin, rapor, ve Bordroları ile Sosyal Güvenlik, icra/nafaka kesintileri, 

sendika kesintileri vb. iĢ ve iĢlemleri aksatılmadan yapılmaktadır. 21 adet lise öğrencisinin 

okulları ile koordinasyonlu olarak kurumumuzda staj yaptırılmaktadır. 

2017 yılı içerisinde 5 adet memurumuzu emekliye sevk, 1 adet memurumuzun da 

naklen geçiĢi yapılarak ve kadrolu iĢçilerimizden 9 kiĢinin emeklilik sebebiyle kurumumuzdan 

iliĢikleri kesilmiĢtir. Memur ve ĠĢçi personellerin için yapılan idari soruĢturmaları Disiplin 

Kurullarınca takibatı yaptırılmıĢtır. 

Müdürlüğümüze havale edilen 245 adet gelen evrak, 125 adet dilekçe, 344 adet giden 

evrak olmak üzere toplam , personellerin görevlendirilme, iĢ baĢvurusu talep dilekçeleri ve 

resmi yazıĢmalar müdürlüğümüzce takip edilmiĢtir. 

2017 yılı içerisinde OHAL Kapsamında 1 adet kadrolu iĢçi Denizli OHAL 

Komisyonuna bildirilmiĢ ve yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ihraç 

iĢlemi yapılmıĢtır. 

Müdürlüğümüzün destekleri ile Ramazan Ayı boyunca ilçemiz mahallelerinde 

hayırsever vatandaĢlarımızın katkılarıyla yaklaĢık 40.000 kiĢiye Ġftar Yemeği verilmiĢ, 

Ramazan Ayı‘ nın sona ermesinden sonra da Muhtaç olan ailelere günlük yemek dağıtılmaya 

devam ettirilmiĢtir. 

Kurumumuzda Kadrolu çalıĢanları için 01.12.2017 tarihinde sona eren Banka MaaĢ 

AnlaĢması 3 yıl süre ile yapılmıĢtır. 

Belediyemiz ile Sürekli ĠĢçilerimizin adına Hizmet iĢ Sendikası ile yapılacak olan yeni 

dönem Toplu ĠĢ SözleĢmesi 3 yıl süre ile yapılmıĢtır. 

Belediyemiz ile Memur çalıĢanları temsil hakkına sahip Bem-Bir-Sen Sendikası ile 

Sosyal Denge SözleĢmesi imzalanmıĢtır. 

Müdürlüğümüz bünyesinde her ay düzenli olarak YERELNET sistemi ile ĠġKUR 

sistemine çalıĢan sayılarımız bildirilmektedir. Müdürlüğümüzce ĠġKUR‘ un düzenlemiĢ olduğu 

Toplum Yararın Programlar, Kurslar ve Eğitimler ile ĠĢ Ġlanlarına baĢvuruda bulunmak isteyen 

vatandaĢlarımıza ―ĠġKUR Hizmet Noktası‖ olarak destek verilmektedir. 
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2017 MALĠ YILINDA GERÇEKLEġEN PERSONEL GĠDERLERĠ CETVELĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özlük Gurubu 

 

Personel Giderleri 

Tutarı 

Sosyal Güv. Prim 

Gid. Tutarı Toplam Tutar 

Memurlar 2.982.908,12 1.684.882,11 4.667.790,23 

SözleĢmeli Personel 534.057,74 85.293,70 619.351,44 

ĠĢçiler 5.811.883,96 1.098.053,78 6.909.937,74 

Diğer Personel 498.097,84 25.328,94 523.426,78 

Giderler Toplamı 9.826.947,66 2.893.558,53 12.720.506,19 
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Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 

Görev ve Hizmetler : 

-Yazı ĠĢleri Müdürlüğünde iki memur ve bir iĢçi olmak üzere Toplam 3 personel görev 

yapmakta olup; 

-Belediye Meclis toplantı günlerinin belirlenmesi, usule uygun ilanı ve gündemin meclis 

üyelerine tebliği ile toplantıda görüĢülen gündemin  görüĢme tutanaklarına dayalı olarak alınan 

kararların yazılması olup, 2017 yılı sonu itibariyle 178 adet Meclis kararı alınmıĢtır. 

 

AYLAR ALINAN KARAR SAYISI 

OCAK 38 

ġUBAT 15 

MART 15 

NĠSAN 22 

MAYIS 12 

HAZĠRAN 8 

TEMMUZ 3 

AĞUSTOS 11 

EYLÜL 10 

EKĠM 28 

KASIM 8 

ARALIK 8 

TOPLAM 178 

 
-Belediye Encümen toplantılarının gündemi ve gündem uyarınca karara bağlanan konuların 

kararlarının yazımı ve gereği için ilgili Müdürlüklere gönderilmesi olup, 2017 yılı sonu itibariyle  995 

adet Encümen kararı alınmıĢtır. 

-Kurumlardan gelen ve kurumlara giden ve vatandaĢların dilekçeleri olmak üzere  tüm 

evrakların kaydının tutulması ve dağıtım iĢ ve iĢlemlerini yapmak olup, 2017 yılı içerisinde 3431 adet 

Gelen Evrak, 3724 Giden Evrak ve 558 adet de dilekçe kaydı olmak üzere Toplam:7713 adet evrak 

iĢlemi yapılmıĢtır. Gelen evraklar Yazı ĠĢleri birimince titizlikle tek tek okunmuĢ ve ilgili birimlere 

gereğine göre havalesi yapılmak üzere BaĢkanlık Makamına sunulmuĢtur. 

-2017 yılı içerisinde 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu ile ilgili ihale iĢlemleri Yazı ĠĢleri 

Müdürlüğünün de destekleri gerçekleĢtirilmiĢ olup, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ile ilgili iĢ ve 

iĢlemlerde müĢtereken gerçekleĢtirilmiĢtir.   

-Evlilik için Belediyemize baĢvuruda bulunan çiftlerin Türk Medeni Kanununa uygun 

Evlendirme iĢ ve iĢlemlerini yapmak olup, 2017 yılı sonu itibariyle 2 adet Evlenme Ġzin Belgesi ĠĢlemi 

ve 372 adet nikah iĢlemi yapılmıĢtır. 

-BaĢbakanlık Bilgi Edinme Merkezi iĢlemleri Yazı ĠĢleri Müdürlüğünce yürütülmekte olup  

2017 yılı içesinde 143 adet iĢlem yapılmıĢtır. 

-BaĢkanlık Makamının talimatları ile Belediye mevzuatından ve diğer Kanunlardan 

kaynaklanan tüm emir ve talimatlarının birimlere iletilmesi, yerine getirilmesinin sağlanması  ve takibi 

ile diğer mevzuatların takip edilerek tüm Belediye birimlerin bilgilendirilmesi iĢleri de Yazı ĠĢleri 

Müdürlüğünce yürütülmüĢtür. 

-Yazı ĠĢleri Müdürlüğü daha önceki yıllarda da olduğu gibi 2017 yılı içerisinde Belediyenin 

diğer tüm birimlerine Destek Hizmetlerini sürdürmüĢtür.  
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MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 Müdürlüğümüz muhasebe servisi ve gelir Ģefliği olarak iki bölümden oluĢmaktadır. 

 

 Muhasebe Servisi: 

 

 Muhasebe servisimizde 4 personelimiz ile tüm gider ve gelirlerin muhasebeleĢtirilme iĢlemleri 

zamanında yapılmaktadır. Servise gelen harcama evraklarının ön mali kontrolleri yapılmakta , 

eksiklikler görüldüğünde tamamlanmak üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğü‘ ne iade edilmektedir. 

Ödemesi yapılan harcama evrakları elektronik ortamda tarandıktan sonra dosyalanmaktadır.2017 yılında 

9.688 adet yevmiye kaydı yapılmıĢtır. Her ayın sonunda beyannameler düzenli olarak verilmiĢ, emanet 

hesaplarındaki tutarların iadeleri yapılmıĢtır. 

 Aylık Vergi Beyannameleri: 

 Vergiye iliĢkin tüm evrakların muhasebeleĢtirilmesini müteakip aylık vergi beyannameleri 

düzenlenerek ilgili kuruma gönderilmiĢtir. 

 Gelir ve Giderlerin MuhasebeleĢtirilmesi: 

 2017 mali yılında toplam 9.688 adet yevmiye kaydı ile gelir ve giderler muhasebeye iĢlenmiĢtir. 

 Kesin Hesap Hazırlanması: 

 2016 mali yılı gelir gider kesin hesabı hazırlanarak Nisan ayı içerisinde Encümene 

sunulmuĢtur.Nisan ayı içerisinde Encümen tarafından incelenen kesin hesap Belediye Meclisinin Mayıs 

ayı toplantısında görüĢülmek üzere sunulmuĢtur. Belediye Meclisi kesin hesabı kabul ederek karara 

bağlamıĢtır. 

 Bütçe Hazırlama ÇalıĢmaları: 

 2018 yılı bütçesi hazırlanarak gelir bütçesi 47.329.000,00 TL gider bütçesi 47.329.000,00 TL 

olarak öngörülmüĢtür.2018 yılı bütçemiz BüyükĢehir Belediye Meclisine sunulmuĢtur. 

 Ücret Tarifeleri: 

 2018 yılı ücret tarifeleri Plan Bütçe Komisyonu tarafından belirlenerek Meclise sunulmuĢ ve 

yeni tarifeler 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiĢtir.  

Gelir ġefliği: 

Gelir ġefliğinde tüm gelirlerin takibi tahakkuku ve tahsili iĢlemleri 8 personel ile düzenli olarak 

yapılmaya devam edilmiĢtir. 

Tahakkuk ve Tahsilat iĢlemleri: 

Mahalleye dönüĢen 8 yerde haftada bir gün tahsildarlar görev yapmaktadır. 

2017 yılında 2 adet tablet ile mobil tahsilat hizmetimiz faaliyete devam etmekte, Pazar yeri 

tahsilatlarımızı mobil olarak yapmaktayız. Ayrıca Belediyemiz web sayfası üzerinden e-tahsilat 

hizmetimiz devam etmektedir 
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2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve ilgili diğer kanun tüzük yönetmelik ve kararlar 

doğrultusunda vergi,resim,harç, ücret,pay,ceza v.s. her türlü belediye gelirinin süresi içersisinde tahsili 

yapılmaya çalıĢılmakta. 

Ġlan ve Reklam ĠĢlemleri: 

2017 yılında 215 adet ilan reklam vergisi beyannamesi alınmıĢtır. 

Çevre Temizlik Vergisi ĠĢlemleri: 

2017 yılında 65 adet ÇTV beyan yenilemesi yapılmıĢtır. 

Tellallık Faaliyetleri: 

Belediyemiz hizmet binası üçüncü katında telalık faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 Emlak Vergisi ĠĢlemleri: 

Emlak vergisi ile ilgili iĢlemler zamanında yerine getirilmekte. Beyanı verilmeyen taĢınmazlarla 

ile ilgili olarak gerekli kanuni yaptırımlar ve beyan giriĢleri yapılmakta. 

 Gelir Takip ĠĢlemleri: 

 2017 yılında 4.002 adet ödeme emri tanzim edilmiĢ, bunların 3.771 adedinin tebligatı 

yapılmıĢtır. 
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ BĠRĠMĠ  

 

Evsel Katı Atık Toplama ve TaĢıma Faaliyetleri: 

 

 2017 Yılında atıkların toplama- taĢıma faaliyetleri 12 araç, 100 personel ile ilçe 

genelinde ve tüm mahallelerinde cadde ve sokaklara uygun noktalara yerleĢtirilmiĢ yaklaĢık 

2.850 adet yer üstü çöp konteyneri ve Merkezde bulunan konutlara küçük çöp kovaları 

dağıtımları gerçekleĢtirilmiĢ olup ortalama 22.000 ton evsel atık çöp depolama sahasına 

nakledilmiĢtir. 

 Evsel katı atık toplama ve taĢıma hizmeti üretim miktarı ve ihtiyaçlara göre hazırlanmıĢ 

evsel atık toplama programı doğrultusunda Belediyemiz sınırları içerisindeki 76 mahallenin, 

Merkezde  hergün  gece, diğer mahallelerde program dahilinde olmak üzere çöp toplama 

iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Ayrıca merkezde ana caddelerde ve ana arterlerde hergün evsel 

atıkların toplama iĢlemi yapılmaktadır.    
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Cadde ve Sokakları Süpürme Faaliyetleri(Elle ve Makinayla): 

 Ġlçemize ait tüm mahallelerde, 1 yol süpürme aracı ve elle süpürme personeli ile günlük 

ve haftalık program dahilinde cadde , sokak , kaldırım ve yol kenarları süpürülmesi iĢi 

gerçekleĢmiĢtir. 2017 yılı içerisinde 40.000.m2 alan makine ile, 27.000.m2 alan elle 

süpürülmüĢ olup toplam 67.000.m2 alanın süpürülmesi yapılmıĢtır. 
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Moloz ve Hafriyat Atıkları Toplama Faaliyetleri: 

  

 Ġlçemiz Merkez ve diğer tüm  Mahallelerde sahibi belli olmayan ve küçük çapta oluĢan  

12.300. ton moloz ve hafriyat atığı temizlik iĢleri ekiplerimizce toplanmıĢtır.   
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Pazar Yeri Temizliği Faaliyetleri: 

 Ġlçemiz Merkez ve Mahallelerinde kurulan 9 adet pazaryerinin yıkama, süpürme ve 

temizlik faaliyetleri kurulduğu günün akĢamı yapılmaktadır. 
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                                                                                                  45 

Hayvan pazarı Temizliği Faaliyetleri: 

  

 Ġlçemizde Kurulan Hayvan pazarı Pazar dağıldıktan sonara haftanın belirli günlerinde 

elle süpürme ve makinayla temizlik iĢleri faaliyetleri yapılmıĢtır.  
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Konteynır Dağıtım, Yıkama , Dezenfeksiyon ve Tamirat Faaliyetleri: 

 

 2017 yılı içerisinde 295 adet yeni çöp konteynırları ihtiyaca gore mahallelere dağıtımı 

yapılmıĢ, eskiyen ve kullanılmaz hale gelen çöp konteynırları yenileri ile 

değiĢtirilmiĢtir.Tamiratı mümkün olanlar ise yeniden  tamiratları yapılıp,boyanıp ihtiyacı olan 

yerlere dağıtımı yapılmıĢtır.Ġlçemiz sınırları içerisinde olan 76 mahalllede ve toplu yaĢam 

alanlarında toplam 2.850. adet çöp konteynırlarının düzenli aralıklarla yıkaması ve 

dezenfeksiyonu yapılmıĢtır. 
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Çöp Döküm Sahasının Islah Edilmesi Faaliyetleri: 

 

 Döküm sahasının yangına karĢıda dökülen atıkların üzeri toprakla örtülüp havayla teması 

önlenmesi çalıĢmaları yapılmıĢtır. 
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Bahar ve Sonbahar Mevsimlerinde  Dökülen Yaprakların Toplanması Faaliyetleri:   

                Çivril Merkez ve tüm mahallelerinde bahar ve sonbahar mevsiminde kaldırım,yol ve 

caddelere ağaçlardan dökülen yaprakların temizlik iĢleri ekiplerince elle ve vakumlu makine ile 

toplama çalıĢmaları yapılmıĢtır.  
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KıĢ Mevsiminde Karla Mücadele Faaliyetleri: 

Çivril merkez ve mahalllerinde kıĢın yağan kar nedeniyle temizlik iĢleri birimi 

ekiplerince Traktör süpürge, yol süpürge ve elle süpürme  ile karla mücadele çalıĢmaları 

yapılmıĢtır. 
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Mesire Alanları ve Park Bahçe yerlerinin Temizlik Faaliyetleri: 
  

 Ġlçe sınırları içerisinde ve mahallelerinde bulunan tüm park bahçe ve mesire alanları 

program dahilinde makine ve elle süpürme ile temizlikleri yapılmıĢtır. 
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Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne 2017 Yılı Ġçerisinde Alınan Araçlar: 

 

1 adet Mercedes Benz Atego 1518 Ģasi üzerine 5.5 M3 yol süpürme aracı 

1 adet Ford Cargo 1833 DC Ģasi üzerine 13+1.5 M3 çöp kamyonu 

1 adet Çevre ve ġehircilik Bakanlığından hibe olarak, 1 adet Ford Cargo 1833 Ģasi üzerine 

13+1.5 M3 çöp kamyonu 
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  VETERĠNER ĠġLERĠ BĠRĠMĠ  

            5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24/12/2003 tarihinde Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiĢ ve 2006 yılından itibaren de belediyelerde 

uygulanmaya baĢlanmıĢ ve Kanunun 41.maddesi uyarınca hazırlanan Kamu Ġdarelerince 

Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre de belediyeler, ilgili yönetmeliğin 

kapsamına alınmıĢtır. 

            Yukarıda açıklanan kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Çivril Belediyesi 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü‘nce 2017 yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıĢtır.  

 

Çevre Koruma ve Kontrol  Müdürlüğü‘nün Faaliyetlerine iliĢkin Yasa, Mevzuat ve 

Yönetmelikler 

5393 Sayılı Belediye Kanunu 

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu 

3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıta kanunu 

5363- Tarım Sigortası Kanunu 

5199- Hayvanları Koruma Kanunu 

4631 Hayvan Islahı Kanunu 

6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin Ġcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile 

Odalarının TeĢekkül Tarzına ve Göreceği ĠĢlere Dair Kanun·        

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 

 

GENEL BĠLGĠLER 

Mezbahane ĠĢ ve ĠĢlemleri    

 

 Mezbahanelere kasaplar tarafından getirilen büyükbaĢ ve küçükbaĢ hayvanlar, veteriner hekim 

tarafından kesim öncesi sağlık muayeneleri ve belge kontrolleri yapılarak kesime sevk 

edilmekte, kesimleri yapıldıktan sonra yine veteriner hekim tarafından sağlık muayeneleri 

yapılarak gıda olarak tüketimine izin verilenler damgalanmakta ve halkın tüketimine 

sunulmaktadır. 

 

Etin soğuk zincir Ģartlarına uygun olarak sevk edilmesinde frigofrik araçlar 

kullanılmaktadır. Kurban Bayramında halkın daha iyi ve sağlıklı ortamlarda kesim yapabilmesi 

amacıyla Ģehrin belli yerlerine kesim çadırları da kurulmakta ve denetlenmektedir. 

 

 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5996&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://www.denizlivho.org.tr/up/1362046499.pdf
http://www.denizlivho.org.tr/up/1362046522.pdf
http://www.denizlivho.org.tr/up/1362046600.pdf
http://www.denizlivho.org.tr/up/1362046600.pdf
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Mezbahane Veteriner Hekimi Görevleri 

 1. Mezbahanelerimizin yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre faaliyet göstermelerini 

sağlamak, 

2. Veteriner Hekim kontrolünde mezbahalarımızda kesime gelen büyükbaĢ ve küçükbaĢ 

hayvanların antemortem ve postmortem muayenelerini (kesim öncesi, kesim ve kesim sonrası 

muayeneleri) yaparak hijyenik Ģartlarda elde edilmiĢ güvenilir gıdayı halkın tüketimine arz 

etmek, 

3. Antemortem ve postmortem muayene sonucu hastalıklı görülenler hakkında ilgili mevzuat 

hükümlerini uygulamak. (Gerekli kurumları bilgilendirmek ve imha edilecekleri imha etmek) 

4. Salgın hastalıkların önlenmesi noktasında Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı, Tarım Ġl 

Müdürlüğü ile koordineli çalıĢmak, 

5. Hayvanlardan insanlara geçebilecek bulaĢıcı hastalıklarla mücadelede; ilgili diğer 

teĢkilatlarla iĢ birliği yapmak, çalıĢmaların verimini arttırmak, yapılan tarama ve dezenfeksiyon 

çalıĢmalarında bulunmak, 

6. Mevcut mezbahalarımızın Ģartlarını daha da iyileĢtirmek; daha iyi Ģartlarda kesim hizmetinin 

gerçekleĢtirilebilmesi için ilgili mevzuatları takip etmek, geliĢen teknolojik yenilikleri takip 

ederek uygulama ve teknik bilgileri güncel tutmak, 

7. Kurban bayramında halkımızın kurban kesim ihtiyacını karĢılamak için örnek kesim 

yerlerinin kurularak buralarda kesici ve parçalayıcı personelle hizmet vererek halkın kurban 

vecibesini hijyen koĢulları altında, huzurlu bir Ģekilde yerine getirmelerini sağlamak, 

8. Mezbahalarda haĢerelerle ve kemirgenlerle mücadele etmek, 

9. Kesimden sonra et satıĢ noktalarına karkas etlerin hijyenik Ģartlarda naklini sağlamak, 

10. Mezbaha atıklarının çevreye zarar vermeyecek Ģekilde bertaraf edilmesi, 

11. Mezbaha personelimizin hizmet içi eğitimlerini (hijyen, modern kesim teknikleri gibi) 

gerçekleĢtirmek, 

12. Ġl dıĢından gelen kesik etlerin kontrolünde ilgili müdürlüklere uygulama ve teknik 

bilgilerde yardımcı olmak. 
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Mezbahanede veteriner hekimlerin antemortem ve postmortem muayeneleri 
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MEZBAHANE ĠġLERĠ 

    

     Mezbahanelere kasaplar tarafından getirilen büyükbaĢ ve küçükbaĢ hayvanlar, veteriner 

hekim tarafından kesim öncesi sağlık muayeneleri ve belge kontrolleri yapılarak kesime sevk 

edilmekte, kesimleri yapıldıktan sonra yine veteriner hekim tarafından sağlık muayeneleri 

yapılarak gıda olarak tüketimine izin verilenler damgalanmakta ve halkın tüketimine 

sunulmaktadır.          

 01/01/2017 – 31/12/2017 tarihleri arasında mezbahanede kesilen hayvan listesi 

aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.  

ÇĠVRĠL BELEDĠYESĠ MEZBAHANESĠNDE KESĠLEN HAYVANLAR 

 BÜYÜKBAġ KÜÇÜKBAġ 

OCAK 46 15 

ġUBAT 44 23 

MART 55 41 

NĠSAN 56 36 

MAYIS 72 60 

HAZĠRAN 67 64 

TEMMUZ 72 49 

AĞUSTOS 84 59 

EYLÜL 54 1 

EKĠM 54 13 

KASIM 43 19 

ARALIK 51 24 

TOPLAM 
698 404 
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BĠOSĠDAL ĠLAÇ UYGULAMALARI 

 

Gündüz Ġlaçlama Programı: 

Her yıl ġubat ayı ortası veya Mart ayı baĢlarından itibaren ilçe sınırları dâhilinde bulunan 

dereler, durgun sular, gölet ve havuzlar ile her türlü su kuyuları, foseptik çukurları ve sazlıklar 

düzenli olarak biyolojik içerikli ilaçlar kullanılarak ilaçlanmaktadır.  

Gece Ġlaçlama Programı : 

Her yıl 15 Nisan'dan sonra, bir baĢka ifade ile hava sıcaklıklarının 15 derecenin üzerine çıktığı 

tarihten itibaren uçkun mücadelesi baĢlamakta ve 1 Kasım‘a kadar devam etmektedir. Bu 

çalıĢmalar ULV cihazlarıyla yapılmaktadır. 

 

ÇEVRE MAHALLELERDE UYGULANAN LARVASĠT MÜCADELESĠ 

 ( Bir seferlik uygulama için) 

Ġlaç karıĢımı=100 lt suya 1.5 lt Diflubenzoral+2lt Permectin 

 
ÇĠVRĠL  ĠLÇESĠ  VE  MAHALLELERĠNE  KARASĠNEK  VE  SĠVRĠSĠNEK  

UÇKUN  MÜCADELE  PROGRAMI 
1.Grup = GümüĢsu+Düzbel 

2.Grup = Gökgöl+Ġshaklı+Çandır+Süngüllü+Çetinler 

3.Grup = Irgıllı 

4.Grup = Tekke+Beyköy+Sundurlu+Seraserli 

5.Grup = Özdemirci+Tatarcık 

6.Grup = Bayat +Tokça+Karahacıllı+Bozdağ+ReĢadiye 

7.Grup = Kıralan+Yahyallı 

8.Grup = Çıtak+Kavakköy+Sarıbeyli 

9.Grup = Ġmrallı+Sarılar+Yassıhüyük+Kızılcayer+Yamanlar 

10.Grup=Kocayaka+MenteĢ+Yakacık+Somak+Karabedirler+Akçaköy 

11.Grup=Gürpınar+Karalar 

12.Grup=Cabar+Iğdır+Koçak 

13.Grup=Bulgurlar+ġenköy+Sökmen+Savran+Bekirli+karayağĢiler 

14.Grup=Ömerli+Ġnceköy+Yalınlı+Karamanlı+Bucak+Tuğlu+Tuğluçiftliği 

15.Grup=IĢıklı+Yeniköy+Akdağ+Cumalar+AktaĢ 

16.Grup=Çötel+Beydilli+Yuvaköy+Çağlayan+Osmanköy+Yukarıçapak+Çapak+Belence+Çak

allar 

15.Grup=Emirhisar+YeĢilyaka 

16.grup=Çivril+Kızılçasöğüt  (3 gün) 

2017 yılı içersinde 6 uçkun ekibi, 1 larvasit ekibi ile çalıĢma yapılmıĢtır. 

2017 yılı içersinde kullanılan ilaçlar 
 

Larvasit olarak kullanılan ilaçlar: 650 lt 

Uckun ULV ile atılan ilaçlar        :  2100 lt 
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SOKAK HAYVANLARI ĠLE ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR 

 
01/01/2017-31/12/2017 tarihleri arasında sokak hayvanları Ģikayetleri ve yapılan iĢlemler 

 Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-

Aralık 

 Hayvanlarla Ġlgili ġikayet Sayısı 230 355 402 150 

 Toplanan Hayvan Sayısı 200 246 387 84 

Sahiplendirilen Hayvan Sayısı 45 56 110 47 

KısırlaĢtırılan Toplam Hayvan Sayısı 25 45 52 47 

AĢısı Yapılan Toplam Hayvan Sayısı 200 246 387 84 

Küpe Takılan Toplam Hayvan Sayısı 25 45 52 47 

 

 

 5216 sayılı ve 10.07.2004 tarihli BüyükĢehir Belediye Kanununun 7. maddesi bendinde, 

―hayvan  barınakları yapmak, yaptırmak, iĢletmek veya iĢlettirmek‖ BüyükĢehir Belediyesinin 

görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayılmaktadır 

 ġikayetler neticesinde toplanan sahipsiz ve güçten düĢmüĢ hayvanlar, 5199 sayılı 

hayvanları koruma yasası gereğince rehabilitasyon iĢlemleri olan; acil müdahaleleri, tedavileri, 

gerekli operatif giriĢimleri ile üremelerinin önüne geçmek için kısırlaĢtırma operasyonlarını 

yaparak,  barınma ve beslenme ihtiyaçlarını sağlayarak  rehabilite edilen bu hayvanlardan 

uygun olanları tekrar alındıkları bölgelere bırakılmaktadır. Alındıkları yerlere bırakılan bu 

kontrollü ve sağlıklı hayvanların bölgelerine baĢka hayvanların girmesine izin vermemeleri 

sayesinde hastalık taĢıyabilecek ya da saldırgan olabilecek diğer hayvanlar buralarda 

barınamayacaklardır. Böylece hayvanlarla insanlar arasında ortak olan hastalıkların yayılmasını 

önleyerek hem ilçe halkının hayvanlardan geçen hastalıklara karĢı korunmalarını sağlamakta 

hem de hayvanların yaĢam haklarına sahip çıkmaktayız. 

 Ġlçemiz sınırları içindeki hayvan severlerin çokluğu ve bu konudaki aĢırı duyarlılıkları, 

hayvan toplama çalıĢmalarının yapılmasını büyük oranda engellemektedir. Çoğunluğu 

oluĢturan hayvan sevmeyen vatandaĢlar da, bu hayvanların toplanmasını ve götürülmesini, 

hatta öldürülmesini istemekte ve konuyla ilgili çok ciddi Ģikâyetler de bulunmaktadırlar. 

Bununla birlikte, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu‘nda belirtildiği Ģekilde, tüm 

hayvanları yakalayıp, kısırlaĢtırıp, aĢı ve tedavilerini yaptıktan sonra aldığımız bölgeye geri 

bıraktığımızda da, vatandaĢtan ciddi tepkiler almaktayız. Bu iki karĢıt grubun Ģikayetinin dinlenmesi ve 

ortak bir yol bulunarak çözülmesi gerekmektedir.  



 

                                                                                                  63 
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Köpeklerde ovariohisterectomi(kısırlaĢtırma) operasyonu 

 

 
Kliniğimize getirilen yaralı atmaca tedavisi 
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Sokak hayvanlarımıza kuduz AĢısı kampanyası 

 
Kliniğimize getirilen baykuĢun tedavisi 
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ZABITA BĠRĠMĠ ĠLE BĠRLĠKTE YAPILAN ĠġYERĠ DENETLEMELERĠ: 
 2017 Yılı içerisinde ilçemizde bulunan kasapların ve gıda iĢletmelerinin denetimleri 

program dahilinde rutin olarak yapılmaktadır. Halk sağlığı için yapılan denetlemeler zabıta 

birimi ile birlikte ortak çalıĢmalarla yapılmaktadır.  
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HAYVAN PAZARI ÇALIġMALARI 
 Her hafta PerĢembe günleri sabah saat 06:00 – 12:00 saatleri arasında Çivril hayvan 

pazarına gelen büyükbaĢ ve küçükbaĢ hayvanların küpeli olup olmadığı ve nakil belgelerinin 

denetlenmesi belediyemiz veteriner hekimleri ve Çivril Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġlçe 

Müdürlüğü‘nden gelen bir veteriner hekim ile birlikte yapılmaktadır.
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FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

ĠHALE VE SATIN ALMA FAALĠYETLERĠ 

 

             Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin istenilen zaman ve Ģekilde temin edilmesini sağlayıp 

taleplerin karĢılanması için birimde kullanılacak yedek parça, malzeme makine ve aletlerin toplu ve programlı olarak 

satın alınması için 2017  yılında 4734 sayılı ihale kanunun ilgili maddeleri kapsamında 8 adet iĢlem yapılmıĢtır.   

 

ĠHALE VE SATIN ALMA FAALĠYETLERĠ ADET SÖZLEġME BEDELĠ 

YAPIM ĠġĠ 5 11.682.131,32 TL. 

MAL ALIMI 2 638.500,00 TL. 

PERSONEL HĠZMET ALIMI 1 1.603.296,48 TL. 

TOPLAM 8 13.923.927,80 TL. 
Ġhale Edilen ĠĢler (4734 Sayılı Kanun Kapsamında Açık Ġhale) 

 

2017/23852 Çatlar, Hamam, Saray mahalleri yol ve kaldırım Düzenleme inĢaatı: 

2017 yılı ĠĢin sözleĢme bedeli : 1.986.173,32 TL.‘ dir 

2017/27341 C-25 Hazır Beton Alınması: 

2017 yılı ĠĢin sözleĢme bedeli : 171.000,00 TL.‘ dir 

2017/27731 Filler ve Mıcır Alımı: 

2017 yılı ĠĢin sözleĢme bedeli : 467.500 TL.‘ dir 

 

2017/129624 MenteĢ, Stadyum,AĢağı,ÇarĢı ve Kızılcasöğüt yol ve kaldırım düzenlemesi: 

2017 yılı ĠĢin sözleĢme bedeli : 1.863.958,00 TL.‘ dir 

 

2017/226163 Spor Kompleksi Yapımı 

2017 yılı ĠĢin sözleĢme bedeli : 3.042.000,00 TL.‘ dir 

 

2017/227681 25 KiĢilik Personel Hizmet Alımı 

2017 yılı ĠĢin sözleĢme bedeli : 1.603.296,48 TL.‘ dir 

 

2017/366843 GES-1 ve  GES-2 GüneĢ Enerji Santralleri Yapım ĠĢi.  

2017 yılı ĠĢin sözleĢme bedeli : 4.161.000,00 TL.‘ dir 

 

2017/566339 Çıtak Mahallesi Kapalı Pazar Yeri Yapım ĠĢi 

2017 yılı ĠĢin sözleĢme bedeli : 629.000,00 TL.‘ dir 
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YAPILAN ÇALIġMALAR 

Sathi (Asfalt) kaplama Yol ÇalıĢması 

 

ġehitler Mahallesi 2.180  metre 

Stadyum Mahallesi    700 metre 

Çıtak-Tokça Mahalleleri arası 4.600 metre 

Ömerli-Seraserli Mahalleleri arası 1.100 metre 

GümüĢsu Mahallesi 1.000 metre 

TOPLAM 9.580 metre 
 

      
 

    

    

Sathi kaplama (Asfalt)Yol ÇalıĢmaları 
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Sıcak Kaplama (Asfalt) ÇalıĢmaları 

ġehitler  Mahallesi 2.750 metre 

Akpınar Mahallesi 1.450 metre 

TOPLAM 4.200 metre 

                       

     
 

     
 

           
 

Sıcak kaplama (Asfalt)Yol ÇalıĢmaları 
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Beton Parke Uygulamalı Yol ve Alan Düzenlemeleri 

 

Mahalle Adı Beton Parke TaĢı Beton Bordür TaĢı 

AĢağı Mahalle 26.101  metrekare 4.911 metre 

ÇarĢı Mahalle 48.584  metrekare 5.334 metre 

Çatlar Mahallesi 35.801  metrekare 8.297 metre 

Hamam Mahallesi 21.388 metrekare 6.367 metre 

Çayır Mahallesi 91.404 metrekare 20.540 metre 

Saray Mahallesi   4.935 metrekare    858 metre 

Stadyum Mahallesi 36.430  metrekare 6.866 metre 

Kızılcasöğüt Mahallesi 27.128  metrekare 4.410 metre 

MenteĢ Mahallesi 38.113  metrekare 6.865 metre 

TOPLAM 329.884 metrekare 64.448 metre 
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Beton Parke Yol ÇalıĢmaları 

Park Alanları Düzenleme ÇalıĢmaları 

Ahmetçik mesire alanı, Ġğdir Çamlık Sosyal Tesisleri ihata duvarı ve dıĢ dekorasyonu, Emirhisar, 

ġehitler ve Stadyum mahallelerindeki parkların düzenlenmesi. 
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Köy Konakları ile Eski Belediye Binalarında Yapılan ÇalıĢmalar 

Bekirli - Bozdağ - Cabar - Koçak - Yuvaköy - Çetinler - Ġsaklı - Çandır - SavranĢa - AktaĢkavakalanı -  Yeniköy - 

Yukarıçapak - Osmanköy - AĢağıçapak - Akdağ - Bulgurlar - Süngüllü - Kocayaka- Ġmrallı köy konaklarının tadilat 

ve boya iĢlerinin yapımı 

                     

Sportif Faaliyetler 

*** Ahmetçik suni çim saha etrafına beton kaplama yürüyüĢ yolu yapımı 

*** Emirhisar mahallesi halı saha inĢaatı 

*** Gürpınar mahallesi soyunma odaları tamir ve bakımı 

*** IĢıklı mahallesi soyunma odaları tamir ve bakımı 

*** KarayahĢiler mahallesi soyunma odaları tamir ve bakımı 

*** Kıralan mahallesi futbol sahası tribün yapımı. 

*** Kıralan mahallesi soyunma odaları tamir ve bakımı 

*** Kocayaka mahallesi futbol sahası etrafının tel ile çevrilmesi ile soyunma odaları tamir ve bakımı 

*** Çivril Merkez Stadyumu Spor Kompleksi Yapımı. 

 

 

Belediye Akaryakıt Tesisinde Yapılan ÇalıĢmalar 

IĢıklı Mahallesi petrol sahasına kazanlar için kazı ve perde yapımı  
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Ġmar Yolu Açılması ve Kumlama ÇalıĢmaları 
 

*** Çivril ilçe merkezinde bulunan ham yolların açılması ve kumlama iĢleminin yapılması 

*** Çıtak mahallesi 18. Madde uygulaması sonucu yolların açılması. 

     

Cami, Mescit ve Türbelerde Yapılan ÇalıĢmalar 
*** Akpınar Mahallesi ġehit Kağan Kandemir Camisinin bahçe düzenlemesi, 

*** Kavakköy Camisinin WC yapımı, 

*** Bucak mahallesi camisi tadilatı 

*** Irgıllı mahallesi camisinin WC bakım ve tadilatı. 

*** Yukarı sanayi camisin ġadırvanın fayans, boya ve bakımı yapıldı. 

*** Beyköy camisi WC fayans, boya ve bakımı yapıldı. 

*** Çandır camisi bahçe duvarı tadilatı ve boyası yapıldı. 
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Okullarda Yapılan ÇalıĢmalar 

 

*** Irgıllı mahallesi anaokulu ilk ve orta okulların boya ve badanası yapıldı. 

*** Yakacık mahallesi halk eğitim kurs binasının tamir ve bakımları yapıldı. 

 

 

 

Küçük Sanayi Sitelerinde Yapılan ÇalıĢmalar 

***  Emirhisar mahallesi sanayisi WC yapımı. 

*** Çıtak Mahallesi sanayisi WC yapımı. 
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Düğün salonları  Yapım ve Bakım ÇalıĢmaları 

 

*** Ġğdir çamlığı açık hava düğün salonu düzenlemesi. 

*** IĢıklı mahallesi belediye düğün salonu boya ve badana yapılması. 

 

  

Kapalı Pazaryeri  Yapım ve Bakım ÇalıĢmaları 

 

*** Tekke mahallesi kapalı Pazar yeri yapılması 

 

      

 

 

Kamuya Ait Binaların Yapım ve Bakım ÇalıĢmaları 

 

*** Askerlik Ģubesi boya ve badana iĢleri yapımı. 

*** Merkez Jandarma Karakol komutanlığı boya ve badana yapımı. 

*** Kıralan Bölge Trafik müdürlüğü binasının çatısının yapımı 

*** Cezaevi binasının dıĢ duvarlarının boyası yapıldı. 
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Canlı Hayvan Pazaryeri  Yapım ve Bakım ÇalıĢmaları 

* Türkiye kırmızı et üreticiler derneği tarafından örnek proje olarak seçilen, MenteĢ 

Mahallesindeki yapımı tamamlanan 4357 metre kare kapalı alana sahip toplam 10000 metre 

kareye oturan Çivril Hayvan pazarı, Tarım Bakanlığının tüm standartlarına uygun olarak 

tasarlandı ve yapımına baĢlandı. 
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Tarım ve Hayvancılık  ÇalıĢmaları 

Özdemirci mahallesi tarımsal amaçlı havuz yapımı. 

      

 

Yağmur Suyu ġebekesi Yapım ÇalıĢmaları 

 

Gürpınar Mahallesi Karalar yolu üzerinde betonarme yağmur suyu  kanal yapımı 
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ĠNġAATI DEVAM EDEN ĠġLER 

1-Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi 

 2017 yılında sözleĢmesi imzalanan Sokak hayvanları rehabilitasyon ve bakım merkezi  

2018 yılı içinde de devam edecektir. 
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2-Yenilenebilir Enerji ÇalıĢmaları 
Karabedirler mahallesine kurulan  GES-1 ve GES-2  olarak projesi hazırlanan santralin kapasitesi 890 KW olacaktır. 

GES Projeleri müdürlüğümüz tarafından yönetmeliğe uygun Ģekilde hazırlatılmıĢtır. Enerji bağlantısı yönünden ek 

masraf getirmeyecek olan proje gerçekleĢmesi halinde belediyemize maddi destek olacaktır. Tamamlanan Proje 2018 

yılı içinde hizmete açılacaktır.  
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3- MenteĢ, Stadyum,AĢağı,ÇarĢı ve Kızılcasöğüt yol ve kaldırım düzenlemesi: 

 2017 yılında sözleĢmesi imzalanan yol ve kaldırım düzenleme çalıĢması 2018 yılı içinde de 

devam edecektir.
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4- Ġlçe Stadyumu ve Çevre Düzenlemesi 

 Spor Toto teĢkilatından temin edilen hibe ile Çivril Ġlçe Stadyumu ve çevre düzenlemesine 

ait ihalesi yapılmıĢ ve imalatlar yapılmaya baĢlanmıĢtır. Stadyum inĢaatı 2018 yılında 

tamamlanması hedeflenmektedir. 
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Ġġ MAKĠNASI, NAKLĠYE VE HĠZMET ARAÇLARI 

 

Nakliye Araçları: 
Belediyemiz alt ve üst yapı iĢlerinde kullanılmak üzere 2017 model 2 adet 12 Tekerli dört çeker Ford-Cargo marka 

damperli kamyon alınmıĢ ve hizmete sunulmuĢtur. 

  

 

 

Hizmet Aracları: 
Belediyemiz personelinin ulaĢımını daha hızlı ve seri yapabilmesi amacıyla 2 adet Mıtsubıshı L-200 ile 4 Adet Ford-

Courier hafif ticari araç alınarak hizmete sunulmuĢtur. 

 

    

 

PROJESĠ TAMAMLANMIġ MADDĠ KAYNAK BEKLENEN ĠġLER 

 

*** Belediye Hizmet Binası 

*** Merkez Meydan Düzenlemesi 

*** Kıralan,GümüĢsu,KarayahĢiler Düğün Salonları 

*** KarayahĢiler Kuran Kursu Binası 

*** Beydilli Köy Konağı 
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PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 

- Ġlçemiz Mahallelerinde bulunan parklara 10 adet dalgıç pompa kuruldu. 

- Bütün parklarımıza sulama sistemleri kurulup, sulama iĢlemleri yapıldı 

- Ġlçemizde bulunan parklara 25 adet oyun gurubu ve 10 adet jimnastik takımı kuruldu. 

-Ġlçemiz genelinde bulunan park ve alanlarda çim ekme çalıĢmaları yapıldı. 

- Belediye park bahçe ve mesirelik alanlarında masa ve bank yapımı için 3400 adet kereste, 120 

m2 lambiri kullanıldı. 

- Ġlçemiz park ve yeĢil alanlarında zararlı otlarla mücadele için 5000 lt ot ilacı kullanıldı. 

- Ġlçemiz genelinde yapılan ağaçlandırma çalıĢmalarında 6188 adet ağaç dikildi.  

- Ġlçemiz Mahallelerinde Kurumu yapılan oyun gurubu ve spor aletlerinin kontrolleri yapıldı. 

- Ġlçemizde bulunan park ve bahçelerin düzenleme ve bakım çalıĢmaları yapıldı. 
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-Ġlçemiz Mahallelerinde bulunan park ve yeĢil alanların düzenli olarak çim biçimi, bakımı ve 

temizliği yapılmıĢtır 

 

 -Ġlçemiz Mahallelerinde bulunan park ve yeĢil alanlarda çim ekimine hazırlık çalıĢmaları 

yapıldı. 

 
-Ġlçemiz parklarına sulama sistemi kuruldu. 
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- Ġlçemizde bulunan park ve yeĢil alanlara ağaçlandırma çalıĢmaları yapıldı.

 
- Ġlçemiz Mahallelerinde bulunan park ve yeĢil alanların temizliği yapılıp, kum dökülerek 

düzenlemesi yapıldı.      

 

 

-Haydan yolu refüj içindeki otların biçilmesi, temizliğin yapılması ve ayrıca yabani otlarla 

mücadele için ilaçlama yapıldı. 
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- Ġlçemiz Mahallelerinde bulunan park ve yeĢil alanlara sulama sistemleri kuruldu. 

 
-Ġlçemiz Mahallelerine oyun gurubu ve jimnastik takımı kuruldu.
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ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ 
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ĠMAR DURUMU 387  adet parsele  resmi imar durumu belgesi hazırlanmıĢtır.
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NUMARATAJ 
 

 Ruhsat servisince düzenlenen 354 adet yapı-ruhsatı, Ulasal Adres Veri Tabanı sistemi 

üzerinden düzenlendiği için öncelikle birimimiz tarafından yapıya ait mimari projeye göre  

(numarası bilinmiyorsa kasabalarda ve köylerde genelde bilinmiyor zemine gidilerek gerekli 

çalıĢmalar yapılıp numarası tespit ediliyor) Uusal Adres Veri Tabanına numarataj bilgileri 

girildi. 

 

 VatandaĢlardan gelen adres bilgi talepleri sözlü veya yazılı cevaplanmıĢtır. 

 

  

 Emlak servisince adres bilgileri eksik veya hatalı olduğu tespit edilen gayrimenkullerin 

adres bilgileri olgu yönetim sisteminde güncellenmiĢtir. 

 

Kentsel dönüĢümden yararlanmak isteyen vatandaĢlara Çevre ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünce istenen adres belgeleri verilip, yanan-yıkılan-yapı-ruhsat-formu düzenleninceye 

kadar olan süreç takip edilmektedir.  

 

Ülke genelindeki tüm adres bileĢenlerinin metinsel olarak üzerinde yönetildiği Ulusal 

Adres Veri Tabanı (UAVT)'na mekansal bir boyut kazandırılarak daha etkin ve fonksiyonel bir 

Mekansal Ulusal Adres Veri Tabanının oluĢturulması için Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel 

Müdürlüğünün Aselsan A.ġ.' ye bütün ülkemizi kapsayacak Ģekilde ihale ettiği MAKS 

projesinde iĢlemlerin sağlıklı yürütülebilmesi için yardımcı oluyoruz. 
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ĠMAR PLANLARI ve UYGULAMALAR 
1-TOKĠ 

 

 İstanbul TOKİ Daire Başkanlığı ile birlikte İmar Planına Esas Jeolojik Ve Jeoteknik raporun 

hazırlanması işi kapsamından TOKİ alanında paleosismolojik hendek çalışması yapılmış ve alanın  

yerleşime uygunluğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanmıştır.   

  

  



 

                                                                                                  98 

1/5000 nazım ve 1/1000  ölçekli uygulama imar planları onaylanmıĢtır. TC BAġBAKANLIK 

TOPLU KONUT ĠDARESĠ BAġKANLIĞI tarafından 31.10.2017 tarihinde ihalesi yapılan  

Denizli Ġli  Çivril Ġlçesi Yukarı Mahallesi 330 Adet Konut, 1 Adet Cami ve 2 Adet Büfe 

ĠnĢaatları Ġle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ĠĢi  46.500.000 TL bedel karĢılığında TOKĠ den 

alınarak 01.12.2017 tarihinde sözleĢmesi imzalanmıĢtır. 

Proje bedeli : 46 500 000 TL 

Proje tanımı : ( Toplam inĢaat alanı: 54 267 m2 ) 

Yükseklikleri zemin+3 olan konutların 109‘u 2+1, 221‘i ise 3+1 planında inĢa edilecek. 

Projede modern ve geleneksel mimarinin izleri buluĢturuldu. Cephelerde zemin kat seviyesinde 

taĢ kaplama,  balkon ve pencere aralarında ahĢap görünümlü fibercement kaplamalar kullanıldı. 

Projeyle, bölgeye değer katacak yeni bir yaĢam merkezi kazandırılıyor.  
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 YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ ÜRETĠM TESĠS ALANLARI 

Denizli Ġli, Çivril Ġlçesi, Karabedirler Mahallesi, 1225,3823,3825 VE 3770 numaralı parseli 

kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı  Çivril Belediye Meclisince OnaylanmıĢtır.

 

 
Denizli Ġli, Çivril Ġlçesi, Cumalar Mahallesi, Tapunun L23b-18b-2 nolu paftası, 126 ada 4  nolu 

parselini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı  Çivril Belediye Meclisince 

OnaylanmıĢtır. 
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KENTSEL ÇALIġMA ALANLARINA ĠLĠġKĠN PLANLAR  

 

 GÜMÜġSU DÜĞÜN SALONU  

 

Denizli Ġli Çivril Ġlçesi GümüĢsu Mahallesi Gönenler Kırı Mevkii 130 ada 1 nolu parsele (7.015 

m2‘lik) iliĢkin alanla ilgili olarak imar planı üzerinde ve yerinde incelemeler yapılmıĢtır. 

Mülkiyeti Çivril Belediyesi Tüzel KiĢiliğine ait söz konusu parsel 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planında Konut Alanı olarak planlıdır. Bahse konu parselin bulunduğu alan ve çevresi 

GümüĢsu Belediyesi Tüzel kiĢiliği döneminde Ġller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından 

hazırlanan 12 paftalık 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı yapılmıĢ ve onaylanmıĢ olup; 

1/5000 Ölçekli Nazım Plan yapımına gerek olmadığına ilgili idarece karar verilmiĢtir. Bu 

nedenle 1/5000 Nazım Ġmar Planı değiĢikliği gerektiren plan değiĢikliği 1/1000 Ölçekli 

Uygulama Ġmar  

Planı değiĢikliği yapılarak çözümlenme yoluna gidilmiĢtir. 

Mülkiyeti Çivril Belediyesi Tüzel KiĢiliğine ait GümüĢsu Mahallesi 130 ada 1 nolu parselde 

Konut Alanı planlı olan alan Ticaret Alanı olarak Plan değiĢikliği yapılmıĢ olup; yapılaĢma 

Ģartları Emsal= 1.50, Yençok= 7.50 olarak önerilmiĢ, 10 mt.‘lik taĢıt yollarından 10‘ar mt., 

yaya yollarından 5‘er mt. çekme mesafesi verilerek parselin alanına dair herhangi bir değiĢiklik 

yapılmamıĢtır. 130 ada 1 nolu parsel 1/1000 Uygulama Ġmar Planı değiĢikliği yapılarak Ticaret 

Alanına dönüĢtürülmüĢtür. 
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AġAĞI MAHALLE 148 ADA 38 VE 39 PARSEL 

Çivril Ġlçesi AĢağı Mahallesi 148 ada 38 ve 39 

nolu parsellerde bulunan alanlar Ticaret Alanı (T 1) olacak Ģekilde 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı değiĢikliği yapılmıĢtır. Uygulama Ġmar planı değiĢiklik talebinde de görüldüğü gibi 148 ada 

38 ve 39 nolu parseller içinde oluĢturulan Ticaret Alanı ile ilgili yapılaĢma Ģartları BitiĢik Nizam 

(B-4) dört kat TAKS: 1.00, KAKS:4.00 olacak Ģekilde belirlenmiĢtir. 
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KIRALAN MAHALLESĠ 296 ADA 1 PARSEL VE 395 ADA 12 PARSEL  

Onaylanan Nazım Ġmar Planına göre belirlenen 296 Ada 1 Parsel ve çevresi Ticaret Alanı ve 

Park, 395 ada 12 Parsel ve çevresi ise Özel Sosyal Tesis Alanı olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı DeğiĢikliği hazırlanmıĢtır. 

Belirlenen alanlar için yapılaĢma Ģartları; 296 ada 1 nolu parselde Emsal = 1.00, Ençok = 3 

Kat ve parselin tüm cephelerinden 5‘er m. çekme mesafesi, 395 ada 12 nolu parselde Emsal 

=1.00, Yençok = 7.50 m. ve ön cepheden 5 m. Diğer cephelerden 3‘er m. çekme mesafesi, olarak 

düzenlenmiĢtir. 
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KARABEDĠRLER MAHALLESĠ 127 ADA 1,2,3,13 NOLU, 129 ADA 1, 9,10, 11, 12, 

13,14 NOLU,  148 ADA 1 VE 2 NOLU PARSELLER 

 

 

 

1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliğinde 148 Ada 1,2 ile 127 Ada 1,2,3,13 nolu 

parseller GeliĢme Konut Alanı olarak planlanıp, yapılaĢma Ģartı olarak çevre konut adalarının 

koĢulları ile aynı olacak Ģekilde Ayrık Nizam 2 Kat, komĢu bahçe mesafesi 3 m. olarak 

belirlenmiĢ olup Park alanı ve GeliĢme Konut Alanı ile arasında 3 m. yaya yolu planlanmıĢtır. 129 

Ada 1,9,10,11,12,13,14 nolu parsellerde planlanan Park Alanı ile GeliĢme Konut Alanı parselleri 

arasında yine 3 m. yaya yolu planlanarak Uygulama Ġmar Planı değiĢikliği yapılmıĢtır. 
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KIZILCASÖĞÜT MAHALLESĠ 77 ADA 8 PARSEL 

1/5000 Nazım Ġmar Planına uygun olarak 1/1000 Uygulama Ġmar Planı değiĢikliği 

yapılarak Ticaret-Turizm Alanına dönüĢtürülmüĢtür. 

Ayrıca 77 ada 8 nolu parselin yapılaĢma Ģartları Emsal:0.60, Ençok: 4 Kat ve çekme 

mesafeleri plan değiĢikliği krokisinde gösterildiği Ģekilde belirlenerek Uygulama Ġmar 

Planı değiĢikliği yapılmıĢtır.   
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ÇARġI MAHALLESĠ  162 ADA 24  VE 25 PARSEL  

 L23 a-20c-3d  pafta,  477200– 477300 yatay, 4241000 – 4241100 dikey ( ĠTRF-96 ) 

koordinatları arasında yer alan yaklaĢık 0.1 ha alanı kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planı değiĢikliği teklifi hazırlanmıĢtır.162 ada 24-25 nolu parsellerin üzerinden geçen 7 

metrelik yaya yolu güney yönünde kaydırılmıĢ, parsellerin güneyinde bulunan yol boĢluğu 

değerlendirilmiĢtir.162 ada 24-25 nolu parsellerin üzerinden geçen 7 metrelik yaya yolu güney 

yönünde kaydırılarak parsellerde oluĢan mağduriyet giderilmiĢtir. 

 

  



 

                                                                                                  110 

HAMAM MAHALLESĠ 1278 VE 44 NOLU ADA, L23A20C3D PAFTA YUKARI 

MAHALLE 9, 10 VE 11 NOLU ADALARIN CADDEYE BAKAN PARSELLERĠ ĠLE 

L23A20C3D PAFTA ÇARġI MAHALLESĠ 162 NOLU ADA 

 

 Hamam Mahallesi 1278 ve 44 nolu ada, Yukarı Mahalle 9, 10, 11 ve 12 nolu adaların 

caddeye bakan parselleri ile ÇarĢı Mahallesi 162 nolu adanın alanına dair herhangi bir 

değiĢiklik yapılmamıĢ olup Ayrık Nizam 3 Kat olan yapılaĢma Ģartı BitiĢik Nizam 3 Kat olarak 

değiĢtirilerek plan değiĢikliği hazırlanmıĢtır. 
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KIZILCASÖĞÜT MAHALLESĠ 57 ADA 1 PARSEL  

 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında Cami Alanı olarak planlı olan parselin; Otopark 

yönünde belirlenmiĢ olan 15 mt.‘lik çekme mesafesinin kıble yönünde kalması, yapılan mimari 

proje çalıĢmasında caminin cemaat giriĢ çıkıĢının 15 mt.‘lik yerden yapılmasının ve tuvalet, 

Ģadırvan gibi yapıların kıble yönünde kalmasından dolayı mimari uyumsuzluklar oluĢması 

sebebiyle 15 mt.‘lik çekme mesafesinin 5 mt.‘ye düĢürülerek; cami giriĢ ve diğer yapıların 10 

mt.‘lik taĢıt yolu yönünde yapılabilmesi amaçlanmıĢ ve bu doğrultuda plan değiĢikliği 

hazırlanmıĢtır. 

 

Yapılan değiĢiklikte görüldüğü gibi 57 ada 1 nolu parselin; otopark yönünde belirlenmiĢ 

olan 15 mt.‘lik çekme mesafesi 5 mt.‘ye düĢürülmüĢ olup parselin alanına dair herhangi bir 

değiĢiklik yapılmamıĢtır.   
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STADYUM MAHALLESĠ 107 ADA  

      Stadyum Mahallesi L23 A-25B-2D pafta, 107 nolu yapı adası meri imar planında meskûn 

konut alanı olarak planlı olup, ayrık nizam 3 kat ön bahçe çekme mesafesi 5 m, komĢu parsel 

çekme mesafesi 3 m  yapılaĢma koĢullarına sahiptir. Söz konusu yapı adasının ortasından DSĠ 

sokak olarak bilinen 7m yaya yolu geçmektedir.  

 Plan da yer alan 7m'lik yol;  1999 yıllarında yapılan imar planı değiĢikliği bu bölgedeki 

parsel maliklerinin talebi doğrultusunda ile planlanmıĢtır.  

7m'lik yaya yolunun kaldırılmasına iliĢkin hazırlanmıĢ olan plan değiĢikliği dosyasında 

kaldırılan yol her  ne kadar 18. madde uygulaması ile oluĢmamıĢ olsa da; Yolun kaldırılması 

için gerekli olan Mekansal Planlar Yapım ve Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliğinin ilgili 

maddelerinde ayrılması gereken yaklaĢık 1000 m
2
'lik  eĢdeğer alan ayrılmadığı,Yine yolun 

kaldırılması ile  yapı adasının parsel derinliğinin artacağı ve ileride yapılacak imar 

uygulamalarında yeterli parsel cephesini oluĢturmada sıkıntı yaratacağı belirlenmiĢ 

olduğundan, bahse konu plan değiĢikliği teklifi uygun görülmemiĢ olup; Plan değiĢikliği talebi 

reddedilmiĢtir.  

 

107 nolu adaya ait plan tadilatı 
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ĠĞDĠR MAHALLESĠ KIZILKIR MEVKĠĠ  L23-A-20-C-2-A VE L23-A-20-C-2-D 

PAFTALARI ÇEVRESĠ 

Teknik incelemelerde enerji nakil hattının mevcuttaki halihazırda ki  konumu ile 

planlamada yer alan konumu arasında yaklaĢık 8 m hata payı olduğu farkedilmiĢ ve hatayı 

gidermek için yeni plan değiĢikliği hazırlanmıĢtır. Yapılan değiĢiklikte görüldüğü gibi bahse 

konu alanın yapılaĢma Ģartları ve çekme mesafeleri aynen korunmuĢtur. Enerji Nakil Hattının 

geçtiği alanda 10 mt‘lik taĢıt yolu enerji nakil hattının hemen altında planlanmıĢ olup; ada 

çizgileri ve Konut Alanları, Park Alanları, 7mt.‘lik yaya yolları tekrardan gözden geçirilerek 

1/5000 Nazım Ġmar Planına uygun olarak 1/1000 Uygulama Ġmar Planı değiĢikliği 

hazırlanmıĢtır. 
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KIRALAN  MAHALLESĠ PLAN NOTU 

 Çevre ve ġehircilik Bakanlığı  UĠP- 1160,11  Plan ĠĢlem Numarası ile kayıtlı 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği; 

 Denizli Ġli, Çivril Ġlçesi, Kıralan Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar 

Planında3194 sayılı Ġmar Kanunun 18. Maddesinin uygulanmaya baĢlaması sırasında 

ortaya çıkan, uygulamayı zorlaĢtıran Genel hüküm niteliğinde olan Konut alanlarında 

minimum ifraza iliĢkin sınırlamanın kaldırılması istenmektedir. 

 Ġmar uygulaması yapılmaksızın, kadastro parselleri yola terk, tevhit ifraz suretiyle 

oluĢturulduğunda sorun niteliğinde olmayan bu durum, mevcut kadastro parsel dokusu 

dikkate alındığında zorlayıcı ve imar uygulamasının sonuçlanmasını geciktiren bir nitelik 

kazanmıĢtır. Bu sebeple Çivril Belediyesi Ġmar uygulaması sonucunda oluĢacak konut 

parsellerinde minimum ifraz sınırlamasının kaldırılmasını istemektedir.  

 Mevcut parseller Ġmar Parseli niteliğine uygun halde ve ruhsat verilebilir konumda 

ise parselin metrekare sınırlaması Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliğinde ve Mekânsal 

Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen hususlar göz önüne alınarak, konut olarak 

kullanılacak parseller oluĢturulması gerekmektedir. Ancak 3194 Sayılı Ġmar Kanunun 18. 

Maddesinin uygulanmasıyla konut parsellerinin oluĢturulması durumunda Plan 

Hükümlerinden konut alanları için minimum ifraz sınırlaması Kıralan Mahallesi 1/1000 

onaylı Ġmar Planı Plan Notları Ġmar Uygulaması düzenleme sınırı içinde yer alan tüm 

parsellerin 800 m2 küçük olamayacağı anlamını taĢımaktadır. Bu durum gerek mevcut 

parsel sahipleri, gerekse Belediye için sorun teĢkil etmektedir. Minimum Ġfraz 800 m2 

Ģartının sağlanamamasından ve müstakil parsel oluĢturulması isteğinden dolayı ilgili plan 

notunda yeniden düzenleme ihtiyacı doğmuĢtur. 

 Bu hususta Plan Notlarının ―Konut Alanları‖ baĢlığı altında ―3. geliĢme konut 

alanlarında minimum ifraz 800 m2 dir. ada bölünme çizgileri Ģematik olup bu çizgiler esas 

alınmak kaydı ile, mülkiyet düzeni göz önünde bulundurularak parselasyon düzenini 

tanzime belediye yetkilidir.‖ denilmektedir.Bu madde, aĢağıdaki Ģekliyle yeniden 

düzenlenmiĢtir. 

 ―3. geliĢme konut alanlarında ada bölünme çizgileri Ģematik olup bu çizgiler esas 

alınmak kaydı ile, mülkiyet düzeni göz önünde bulundurularak parselasyon düzenini 

tanzime belediye yetkilidir.‖ " denilmektedir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değiĢikliği dosyası incelenmiĢ olup; komisyon üyelerince uygun görülmüĢtür.  
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ÇITAK MAHALLESĠ PAZAR YERĠ  

1. Denizli Ġli, Çivril Ġlçesi, Çıtak Mahallesinde yer alan, plan değiĢikliğine konu açık pazar yeri 

mekansal planlar yapım yönetmeliğine uygun Ģekilde pazar alanı olarak düzenlenmiĢtir.  

1.1 bu alanda kentin ihtiyacını karĢılamak üzere haftanın belirli günlerinde ve/veya kalıcı 

olmak üzere kapalı-açık pazar yerleri yapılabilir.  

1.2 bu alan içerisinde güvenlik ve kontrolü sağlamak amacıyla zabıta ve danıĢma ayrıca 

muhtarlık hizmet binası, sergi üniteleri, satıĢ üniteleri, wc. vb. kullanımlar yer alabilir.  

1.3 pazar kurulmadığı günlerde otopark olarak kullanılabilir.  

1.5 bu alanda ifraz ve tevhid yapılabilir.  

2. Çivril Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümleri ile 3194 sayılı imar 

kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.  
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YUKARI MAHALLLE 224 ADA, 1 PARSEL  

 Çevre ve ġehircilik Bakanlığının Uip-1158,33 Plan ĠĢlem Numarası ile kayıtlı , 

Tapunun Çivril Ġlçesi Yukarı Mahalle L23a- 20-C-2-A Pafta, 224 Ada 1 Parsel numaralı 10400 

m
2 

' lik 1/1000 ölçekli uygulama imar planında BHA (belediye sosyal tesisleri) olarak planlı 

alana  iliĢkin olarak hazırlanmıĢ plan değiĢikliği talebi komisyonca incelenmiĢtir. DeğiĢiklik 

talebinde "hisseli olan alana iliĢkin,  hissedarlara ulaĢılamaması ve/veya anlaĢma 

sağlanamamasından dolayı ilgili hisselerin ifraz-tevhid edilebilir Ģartı konularak ayrılması ile  

yapılacak projelerin ve hizmetlerin gerçekleĢmesi amaçlanmaktadır"  denilmektedir. ilgili plan 

değiĢikliği komisyonca uygun görülmüĢtür. 
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ÇARġI MAHALLESĠ 314 ADA 14 PARSEL 

 314 Ada 14 Parsel numaralı 9172 m
2
 alana sahiptir. Alanın 6219 m

2
'lik kısmı ise 1/1000 

ölçekli uygulama imar planında BHA (pazaryeri ) olarak planlı olup; batı ve doğu yönünde 

12m'lik , kuzeyinde 17m'lik taĢıt yolu  ve güneyinde 7 m'lik yaya yolu ile sınırlıdır. Ġlgili alan 

her yönden 10'ar metre çekme mesafesine sahip ve yapılaĢmaya iliĢkin E:1.00 olarak plandır. 

Yukarı da bahsi geçen Çivril Ġlçesi, ÇarĢı  Mahallesi, L23A-20C-3D  Pafta,  314 Ada 14 

Parselde plan değiĢikliği ihtiyacının çıkmasının en önemli nedeni mevcutta da pazar yeri olarak 

kullanılan alanın  halihazırda yer alan durumuna göre yapılaĢma koĢullarının ve iki Belediye 

Hizmet Alanının arasından geçen  7 metrelik 2018 sokağın halihazıra uygun olarak ada 

çizgisinin  düzenlemesi, mülkiyet sınırlarına uygun adakenar çizgisinin düzenlenmesi  ve  

mevcut pazar yerinin kullanımına uygun olarak da çekme mesafelerinin kaldırılarak yapılaĢma 

koĢullarının E=1,00 Yençok=10,50m olarak değiĢtirilmesi amaçlanmaktadır.  
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ÖZDEMĠRCĠ MAHALLESĠ L23D25-B-1-C PAFTA, 0 ADA, 12964 PARSEL L23-D-25-

B2-D PAFTA, 0 ADA, 12560 PARSEL VE ÇEVRESĠ 

 

 Mevcut planda pazaryeri olarak planlı olan alanda cami olması, yaĢayan  nüfusun 

pazaryerinin kasaba giriĢinde ve kapalı alan olması isteği ile mülkiyet sorunu olmayan 

mevcut planda park olarak planlı alanlar belirlenmiĢtir.  Yapılan planlama çalıĢmasında 

mevcutta Cami bulunan 13138 parsel ve 13062 parselde 1274m
2
 cami alanı oluĢturulmuĢ ve 

kuzeyinde yer alan otopark alanı daraltılmıĢtır , çevresi ise 1542m2'lik park alanı  planlanmıĢ 

olup; pazar yeri olarak mevcutta park yeri (1139 m
2
) olan 12964ve 11791 parsel  pazaryeri  

(1265 m
2
) olarak planlanmıĢtır. Ayrıca öneri plan değiĢikliğinde pazaryeri olarak öngörülen 

alanın doğusunda yer alan 5m'lik yaya yolu 2,5metre konut ve ticaret alanına kaydırılarak 

pazaryeri geniĢletilmiĢtir. Pazar yeri olarak planlanan alanda yapılaĢma koĢulları E=1,00  

Yençok= 7,50 m , cami alanında ise E= 1,00 olarak öngörülmüĢtür. Konut ve ticaret parsellerinin 

yapılaĢma koĢullarında ise her hangi bir değiĢiklik öngörülmemiĢtir.  
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SAVRAN MAHALLESĠ L23C-01-B-4-D VE L23C-01-C-1-A PAFTA, 102 ADA 1 

PARSEL ĠLE 110 ADA 1 PARSEL 

 
 Belediyemiz bünyesinde yapılacak olan Savran Mahallesi düğün salonu olarak 

kullanılacak sosyal tesis binası için alan araĢtırması yapılmıĢ, Onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planında; 102 ada 1 parsel park alanı olarak planlı olup 1416 m
2 

,  110 ada 1 parsel 

numaralı taĢınmaz ise sosyal tesis alanı olarak planlı 1433 m
2 

alana sahiptir. Uygulama imar 

planında  sosyal tesis alanı olarak planlanmıĢ olan 110 ada 1 parsel numaralı taĢınmazın 

bulunduğu  alan yer ve konum itibari ile köy mezarlığının yanı ve köy merkezine olan uzaklığı 

gibi nedenlerinden dolayı plan değiĢikliği gündeme gelmiĢtir.  Her iki taĢınmazın mülkiyeti 

belediyemize ait olup; park alanı ile sosyal tesis alanının  yer değiĢtirilerek sosyal tesis alanının 

mahalle giriĢinde olan 102 ada 1 parselde  sosyal tesis alanı olarak planlanması ile  daha iyi 

hizmet vermek amaçlanmaktadır. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 12.  ve 26. 

Maddeleri  ve ilgili fıkraları gereğince plan değiĢikliği önerilen arasındaki mesafeler ve alan 

büyüklükleri dikkate alınarak plan değiĢikliği talep dosyası oluĢturulmuĢtur. Öneri olarak 

hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği dosyasında 110 ada 1 parsel park 

alanı olarak, 102 ada 1 parsel ise sosyal tesis alanı olarak planlanmıĢ olup; yapılaĢma koĢulu 

olarak E:1.00 Yençok :7.50 m ve her yönden 3'er m çekme mesafesi önerilmiĢtir. 
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KIRALAN 309 ADA VE ÇEVRESĠ  

 Plan değiĢikliğinin konu olmasındaki gerekçe; 1/5000 Nazım Ġmar Planında orta 

yoğunluklu geliĢme konut alanı olan alan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında meskun 

konut alanı olarak planlanmıĢ ve 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde geçen üst 

ölçekli planla uyumsuzluk olmasına ve  ayrıca yapılması planlanan imar uygulamasında  (18. 

madde) aĢağıdaki tabloda gösterilen koordinat özetinde (itrf-96) belirtilen alan  tarım 

arazilerinin düzenlenmesi kapsamında imar planı sınırı içerisinde kalmıĢ toplulaĢtırma 

parselinden terkle oluĢmuĢtur. Bu alanın imar uygulamasına dahil edilememesinden dolayı 

planlamada konut adasından çıkartılması  ve ada kenar çizgisinin düzeltilmesi yönünde plan 

değiĢikliği dosyası hazırlanmıĢtır. 
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YUKARI MAHALLE 1283 ADA, 228 PARSEL VE ÇEVRESĠ  

 1/1000 ölçekli nazım imar planı değiĢikliği yapılan alan yaklaĢık 2.1 ha olup 

L23A20D3A paftasında  yer almaktadır.1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği ile 

1283 ada 226 parsel ve çevresinde, Belediye Hizmet Alanı ve Toplu ĠĢyerleri olarak planlı 

alanın bir bölümü Günübirlik Tesis Alanı olarak planlanmıĢtır.1283 ada 229 parsel ve 

çevresinde ise Toplu ĠĢyerleri ve Belediye Hizmet Alanında düzenlemelerin yapıldığı, 

Günübirlik Tesis Alanı olarak planlanan alanın güneyine Genel Otopark planlanmıĢtır.1/1000 

ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği ile 1283 ada 226 parsel ve çevresinde, Belediye Hizmet 

Alanı ve Toplu ĠĢyerleri ,Günübirlik Tesis Alanının yer aldığı  planlama alanında tüm arazi 

kullanım kararları için   E=1,5 Yençok=12,50 m ve yola cephesi olan yönlerden  5metre çekme 

mesafesi öngörülerek planlanmıĢtır. 
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ÇITAK MAHALLESĠ L-23-D-13-B-2 PAFTA, 573 ADA 120 PARSEL VE ÇEVRESĠ 

 573 ada 120 parsel Maliye hazinesiyle yapılan taksitli satıĢ sözleĢmesi ile Çivril 

Belediyesi Tüzel KiĢiliği tarafından alınmıĢtır.573 ada 112 parsele ait yaklaĢık 500m2'lik 

vatandaĢ mülkiyetinde olan kısmın  planlama alanından çıkartılması ve 120 parsel numaralı 

alanın kuzeyinde güneyinde de terkler yapılarak yaklaĢık  1000m2 alan sanayi alanından 

çıkartılarak  parselin  yola cephesi sağlanmıĢ olacaktır.  Yine küçük sanayi alanı planlı alanda 

yer alan 119 parsel numaralı taĢınmaz izale i Ģuyu  davası ile satıĢı söz konusu olduğundan bu 

alanında satın alımı gerçekleĢtirildiği taktirde Kıralan- Çıtak mahallesi için bütüncül bir sanayi 

alanına dönüĢmesi planlanmaktadır. Sanayi alanı gibi yoğun araç trafiği olabilecek  bir 

yerin(karayoluna bakan parsel cephesi 43 m)   karayoluna kuzeyden ve güneyden 43 metre ara 

ile iki taĢıt yolunun bağlanması trafik emniyetini sağlamayacağı düĢüncesi ile     planlama 

alanın güneyinde yer alan 10 metrelik taĢıt yolunun karayolu ile bağlantısı kesilerek yaya yolu 

olarak planlanmıĢtır. 
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ÇĠVRĠL PLAN NOTU  

 Çivril 1/1000 ölçekli Uygulama  Ġmar Planında ikiz nizam yapılaĢma koĢullarına sahip 

muhtelif adalarda yapılaĢma koĢullarına iliĢkin plan notu düzenlenmesi  

      1/1000 ölçekli uygulama imar Planı Çivril Belediyesi halihazır sınırı  ve 6360 sayılı 

BüyükĢehir Belediye Kanunu öncesinde sınır kasabası olan Kızılcasöğüt Mahallesi halihazır 

sınırlarını  içinde kalan binalı ve binasız, resmi ve özel tüm yapılaĢmıĢ alanları ve boĢ alanları 

kapsar. 

      14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliğinin geçici 4. Maddesinde ―Ġdareler; yürürlükteki mekânsal planlarını bir yıl içinde 

Bakanlıkça belirlenen veri yapısına uygun olarak coğrafi bilgi sistemi ortamında 

sayısallaĢtırılıp Plan ĠĢlem Numarası almak suretiyle Bakanlığına iletir. Ġdareler tarafından 

talep edilmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde sayısallaĢtırma hizmeti Bakanlık 

tarafından yapılabilir.‘‘  hükmü yer almaktadır. Hal öyle olunca mevcut uygulama imar planı 

gösterim tekniklerinin 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Mekansal 

Planlar yapım yönetmeliğine uygun hale getirilmesi ve bu yönetmelikte yer alan veri tabanına 

uygun olarak sayısallaĢtırılması gerekmektedir. Bu nedenle mevcut uygulama imar planının 

yukarıda bahsi geçen yönetmeliğe uygun revize edilmesine ve 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı 

Resmi gazetede yayımlanan Mekansal Planlar yapım yönetmeliğine uygun hale getirilmesine 

karar verilmiĢtir. Ayrıca Denizli BüyükĢehir Belediye Meclisinin 16.02.2015 tarih ve 167 sayılı 

kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım Ġmar Plan kararlarına da uyularak 1/1000 

ölçekli  Revizyon uygulama imar planı yapılmıĢtır. Yapılan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama 

Ġmar Planı için belirlenen plan kararları ve plan notları raporda belirtilmiĢtir.    

 Çivril Belediyesi 10/11/2015 tarih ve 177 karar no ile onaylanmıĢ Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı UĠP 1158,3  plan iĢlem numarası ile kaydedilmiĢtir. Denizli BüyükĢehir Belediyesi 

Haziran ayı Meclisi'nde de 14/06/2016tarih ve 832  karar no ile 10/11/2015 tarihinden itibaren 

plan revizyonu sınırına giren ve kesinleĢen planların iĢlenerek onaylanması uygun görülmüĢ 

olup; 19/11/2016 tarih ve 5759 sayılı Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünün 

uygun görmesi ile onaylanmıĢtır. 

       1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ; 3194 sayılı imar kanununun 8. maddesine 

göre 02.12.2016 ve 02.01.2017 tarihleri arasında, belediye ilan tahtasında ve Resmi Web 

(civril.bel.tr) sitesinde bir  ay süre ile askıya çıkarılmıĢtır.Ve itirazların Çivril Belediye 

Meclisince karara bağlanmasının ardından kesinleĢmiĢtir. kesinleĢen plan ve plan notlarında  

 

2. Yapılara ĠliĢkin Hükümler BaĢlığı Altında 

 2.4. Ġkiz yapı adalarında tek sayılı parsellerin bulunduğu imar adasında tek veya üçlü diziliĢli 

yapılanmaya karar vermeye belediye yetkilidir. ifadesi geçmektedir.  Özellikle imar 

uygulamaları yapılmıĢ ve ikiz nizam yapılaĢma koĢuluna sahip bazı yapı adalarında parsel 

derinliği ve cephesi ayrık nizam yapılaĢma için uygun olduğundan parsel malikleri tarafından 

ayrık nizamlı yapılaĢma talepleri oluĢmaktadır. komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda 

2.4. madde Ġkiz yapı adalarında tek sayılı parsellerin bulunduğu imar adasında tek veya üçlü 

diziliĢli yapılanmaya karar vermeye belediye yetkilidir. Planda ikiz nizam yapılaĢma 

koĢullarına sahip olan ve parsel cephe ve derinliği ayrık nizam yapı yapmaya uygun olan 

parsellerde  ayrık yapılaĢma nizamına karar vermeye Belediye yetkilidir. Ģeklinde 

düzenlenmesi   
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YUKARI MAHALLE 1310 ADA 1 PARSEL  

 

 Çivril Milli Eğitim Müdürlüğünün 14.07.2017 tarih ve E.10774722 sayılı yazısına 

istinaden Çivril Ġlçesi Yukarı Mahalle, L23A-20-C-1-D pafta, Bayraktepe, Anadolu, Sakarya ve 

ġehit Ġsa Temel caddeleri ile sınırlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, niteliği  ilkokul alanı, 

9598m
2
   alana sahip olan  1310 ada 1 parsel ile ilgili olarak Milli Eğitim Müdürlüğünün 

yazısında ilçede yapılmak üzere; 2017 yılı Devlet Yatırım Programına alınan 24 Derslikli 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ( 24 Derslikli, bünyesinde Acil Tıp Teknisyenliği, Anestezi 

ve Reanimasyon ve HemĢirelik alanları)  alanına ihtiyaç olunduğu ve bahse konu parselin 

Ġlkokul alanından  Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanına dönüĢtürülmesi  talep edilmiĢtir.  

1/1000 ölçekli Çivril Ġlçesi Uygulama Ġmar Planında  93 202.84 m
2
'lik   ilkokul alanı  planlıdır. 

Mahalle ölçeğinde bakıldığında ise  geliĢme konut bölgesinde kalan talep alanının  yakın 

çevresinde  4 adet (yaklaĢık toplam 18000 m
2
)  ilkokul alanı planlıdır. Planlama alanında; 

Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanı olarak plan değiĢikliğine ve  çekme mesafeleri her 

yönden 10 m olacak Ģekilde düzenlenmiĢtir. 30m'lik çekme mesafesinin 10m'ye düĢürülme 

nedeni ise; ileride parselin ortasından geçen DSĠ kanalıdır (Ġlçemiz (Çivril)  1/1000 ölçekli 

Çivril  Uygulama Ġmar Planında;  16/11/2001 tarih ve 4726 sayılı yazınız ve ekli tahliye kanal 

güzergahları iĢaretli kurum görüĢünüze istinaden kanallar plan paftalarına iĢlenmiĢ ve plan 

onaylanmıĢtır.). Kanaldan dolayı ikiye bölünmüĢ olan parsel alanına projelendirme döneminde 

kurumun yerleĢim planı  aĢamasında önünde kısıtlayıcı olmaması amacıyladır. YapılaĢma 

koĢulu ise E: 1.00, Ençok: 4 Kat (2014 yılında Milli Eğitim Bakanlığında oluĢturulmuĢ olan tip 

projeler esas alınmıĢtır.)  olarak plan değiĢikliği teklif dosyası hazırlanmıĢtır. 
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YUKARI MAHALLE 821 ADA 3, 4 VE 5 PARSELLER 

 

 821 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellere iliĢkin alanla ilgili olarak imar planı üzerinde ve 

yerinde incelemeler yapılmıĢtır. Söz konusu parsel yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planında Sosyal Tesis Alanı olup Emsal = 0.50, Yençok= 9.50 m ve çekme mesafeleri her 

cepheden 5‘er m. olarak planlıdır. 

 

       Ancak Çivril Huzurevi Müdürlüğü‘nün 22/03/2017 tarih ve 307 sayılı yazısında yapılacak 

olan YaĢlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin avan projesine istinaden yapılaĢma ve 

yükseklik koĢullarının değiĢtirilmesi talep edilmiĢtir.  

 821 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellerin yapılaĢma Ģartları Emsal= 1.50, Yençok= 12.50 m. olarak 

düzenlenerek 1/1000 Uygulama Ġmar Planı değiĢikliği yapılmıĢtır 
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ÖZDEMĠRCĠ MAHALLESĠ 8 PAFTA, 12875 PARSEL VE L23D25D2C PAFTA 132 

ADA 5 NOLU PARSEL VE ÇEVRESĠ 
 Özdemirci Belediyesi Tüzel KiĢiliği döneminde Ġller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından 

hazırlanan 11 paftalık 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmıĢ ve onaylanmıĢ olup 1/5000 ölçekli 

nazım plan yapımına gerek olmadığına ilgili idarece karar verilmiĢtir. bu nedenle 1/5000 nazım imar 

planı değiĢikliği gerektiren plan değiĢikliği teklifi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 

çözümlenmiĢtir.  

Mevcut imar planında 0 ada 12875 parselde belediye sosyal ve kültürel tesis alanı (2477.98 m2), park 

(492 m2) ve 132 ada 5 parsel konut alanı (848 m2) olarak planlıdır.  ilgili plan değiĢikliğinde mülkiyeti  

Çivril  Belediyesi tüzel kiĢiliğine ait Tapunun Özdemirci Mahallesi L23d-25-B-2c Pafta, 0 Ada 12875 

Parselde yer alan belediye sosyal ve kültürel tesis alanı ile park alanı  birleĢtirilerek;  Belediye Hizmet 

Alanı (Düğün Salonu ( 3 108 m2)  ) olarak planlanmıĢ iki kullanım arasında yer alan 7 mt'lik yol 

kaldırılmıĢtır. Mevcutta konut olarak planlı olan alanda ise 536 m2 park alanı ve konut parselleri 

arasında 5mt'lik yaya yolları oluĢturulmuĢtur. Mevcut planda park ve 132 ada arasında yer alan 5 mt'lik 

yol, 7mt olarak düzenlenerek; 7 mt'lik yolun devamlılığı sağlanmıĢtır. ayrıca plan talebinde bahse konu ;  

Belediye Hizmet Alanı (Düğün Salonu ( 3 108 m2) ) E:1.00  Yençok : 7.5 m ve tüm cephelerden 5mt 

çekme öngörülmüĢtür.  

 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığının UĠP -2904,2 plan iĢlem numarası ile kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planı değiĢikliği; 
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5-ENERJĠ DAĞITM ALANLARI TRAFO ALANLARI  

YUKARI MAHALLE X:4241900-4242000 Y:477000-477100 

 Denizli Ġli, Çivril Ġlçesi, Yukarı Mahallesi, Adamacı Caddesi ve Ertuğrul Gazi Caddesi 

köĢesinde bulunan Uygulama Ġmar Planının L23-A- 20-C-3-A Paftasında, park alanında yer 

alan  mevcut trafo alanın ADM tarafından 05.06.2017 tarih ve 21121 sayılı yazısında ekli 

krokide olduğu gibi Çevre ve ġehircilik Bakanlığı  UĠP- 1158,24  Plan ĠĢlem Numarası ile 

kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği talep edilmiĢtir. Onaylı 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planında ayrılmıĢ olan  trafo alanının zeminde sınırları belirlenmiĢ olup tesis 

edilecek trafonun araç geçiĢ ve dönüĢlerinde sıkıntı yaratacağı tespit edilmiĢtir. Bu yüzden trafo 

binasının yerinin yazı ekindeki krokide belirtilen yere doğru kaydırılmasına yönelik plan 

değiĢikliği dosyası incelenmiĢ olup uygun görülmüĢtür.  
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KIRALAN MAHALLESĠ X:4221400-4221500 Y:468200-468300 KOORDĠNAT 

DEĞERLERĠ 

 

 Çevre ve ġehircilik Bakanlığının UĠP-1160,14  plan iĢlem numarası ile kayıtlı 

planlama alanı; Denizli Ġli, Çivril Ġlçesi, Kıralan Mahallesi, L23-D-13-B-4-C paftasında 

hazırlanan Plan DeğiĢikliği; Mevcut Ġmar Planında park olarak planlı alanda, Trafo Alanı 

ayrılmasına iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği talebi incelenmiĢ olup; 

  
 Park alanında trafo alanı ayrılması amaçlı Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği ile trafo yapımına 

konu olan alan; X:4221400-4221500 Y:468200-468300 koordinat değerleri arasındadır. ADM Elektrik 

Dağıtım Aġ‘nin talebi ve bölgenin elektrik altyapısı ihtiyacına yönelik hazırlanmıĢtır. TEDAġ Genel 

Müdürlüğü adına ADM Elektrik Dağıtım Aġ‘nin talebi ve bölgenin elektrik altyapısı ihtiyacı yönüyle 

hazırlanan trafo amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı değiĢikliği plan notları aĢağıda 

açıklanmıĢtır.  

           Plan Notları  
1. Tesis Edilecek Trafo Yerinde Trafik Güvenliği Ġçin Gerekli Tedbirlerin Alınması Zorunludur.  

2. Trafo Binasının Güvenlik Tedbirlerinden Yatırımcı KuruluĢ Sorumludur.  

3. Çivril Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı Plan Hükümleri Ġle 3194 Sayılı Ġmar Kanunu 

Ve Ġlgili Yönetmelik Hükümlerine Uyulacaktır. denilmektedir. Ayrıca 7 m lik yoldan da 5m çekme 

mesafesi  öngörülmüĢtür. Ġlgili plan değiĢikliği dosyası komisyonca uygun görülmüĢtür.  
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ĠMAR UYGULAMALARI 

 Ġlçemiz Kıralan Mahallesi'nde  2.7 ha alanda 18. madde uygulaması yapılmıĢ ve 

maliklere tapuları teslim edilmiĢtir.  
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Kıralan Mahallesi'nde 2 ayrı  bölgen oluĢan yaklaĢık 73 ha alanda imar uygulaması 

yapılmıĢ olup, incelemeler devam etmektedir.   

 

 

 

2. BÖLGE 1. BÖLGE 
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 Çivril Belediye Meclisi ve Denizli BüyükĢehir Belediye Meclisince onaylanan planların 

askı ile ilanı gerçekleĢtirildi ve askı süresi dolan planlar Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğüne ve Ġller Bankası Genel Müdürlüğüne  gönderildi.. 

 Tüzel kiĢiliği kaldırılan 55 Köy ve Özdemirci Mahallesinin Halihazır Harita, Ġmar 

Planına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporu ve 1/5000 Nazım ve Uygulama Ġmar 

Planlarının hibe olarak yapılması için Ġller Bankası Genel Müdürlüğüne yetki verilmiĢ 

olup; gerekli çalıĢmalar devam etmektedir.  

 Ġlçemizin muhtelif mahallelerinde 57 adet ifraz folyesi Belediye Encümenince 

onaylanarak tapu tescilleri tamamlanmıĢtır.  

 1.Çıtak mah 602,603,683 

 2.Stadyum mah 115/26 

 3. Koçak mah 190/72 

 4.Çayır mah 414/16 

 5.Stadyum mah 117/7 

 6.ÇarĢı mah 249/3,4 

 7.Stadyum mah 1179 

 8. Çıtak mah 626/6,7 

 9.KarayaĢiler  217/41 

 10.Çıtak mah  606/39 

 11.ÇarĢı mah 249/3,4 

 12.Çatlar mah 955/11,13 

 13.Stadyum mah 120/108 

 14.Kıralan mah 297/3,4 

 15.Çayır mah 1082/156,157,411 

 16.Saray mah 86/5,6  

 17.Özdemirci mah 0/12875 

 19.Haydan mah .1087/475 

 20.Çayır mah 388/2,3,4 

 21.Karabedirler mah  1284 

 22.Kıralan mah 296/1 

 23.AĢağı mah 131 parsel  

 24. AĢağı mah 131/46 parsel 

 25.Hamam mah 1278/133 

 26.Haydan mah 1113/79  

 27. Haydan mah 1115/28 

 28.Hamam mah 30/140 

 29.Stadyum mah 107/172,217 

 30.GümüĢsu mah 169/22 

 31.Kıralan 297/200  

 32.ÇarĢı mah 171/1,2,3 
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 33.Somak mah 206/1 

 34.ÇarĢı mah 162/24,25 

 35. ÇarĢı mah 165/3 

 36.Çayır mah 1082/159 

 37.Çayır mah 1082/156,157,411 

 38.AĢağı mah 139/32  

 39.Çıtak mah 127/2,3,4,5,6,7 

 40.Çıtak mah 631/7 

 41.Çayır mah 1082/153,419 

 42.Çıtak mah 673/7.8.9 

 43.Emircik mah 152/7 

 44.Karabedirler mah 0/3770 

 45.Kıralan mah 293/13 

 46.Karabedirler mah 0/3823 ,3825 

 47.Karabedirler mah 0/1225 

 48.Çıtak mah 639/1,2 

 49.Karabedirler mah 0/1138 

 50.Çıtak mah 673/7,8,9 

 51.Cabar mah 1110/18 

 52.Çatlar mah 1277/103,104 

 53. Balçıkhisar mah 2530/76,77 

 54.ÇarĢı mah 1259/18 

 55.ÇarĢı mah 310/2,3 

 56.Çayır mah 393/15 

 57.Kızılcasöğüt mah 304/20,21 

 Ġlçemizin muhtelif mahallelerinde 50 adet tevhid folyesi Belediye Encümenince 

onaylanarak tapu tescilleri tamamlanmıĢtır.  

 Bulgurlar Mah. 108/2,3 

 Ömerköy Mah. 101/554,555 

 Kızılcasöğüt Mah. 72/4,5 

 Çatlar Mah. 835/2,3 

 Sökmen Mah. 105/20,22 

 Çayır Mah 406/2,3 

 Akçaköy Mah. 109/6,8 

 Saray Mah. 95/37,38 

 KarayahĢiler Mah 223/61,62 

 Hamam Mah. 743/1,16 

 Ġğdir Mah. 1125/6,41 

 Yukarı Mah. 283/10,11 

 KarayahĢiler Mah. 261/115,116 

 Yukarı Mah. 277/8,9 
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 Saray Mah. 86/5,6 

 MenteĢ  Mah. 142/116,132 

 GümüĢsu Mah. 123/5,6 

 Kıralan Mah. 454/11,12,14,15,16,19,20,21,31,32 

 Kıralan Mah. 453/2,5 

 Kıralan Mah. 453/25,26,27 

 Savran Mah. 123/587,588 

 Kızılcasöğüt Mah. 319/69,70 

 Kızılcasöğüt Mah. 27/3,4 

 Çatlar Mah. 67/35,36 

 ÇarĢı Mah. 171/47,48,49 

 ÇarĢı Mah. 171/2,3 

 Kızılcayer 156/8,11 

 Ömerköy Mah. 106/52,58,66,67,72 

 Stadyum Mah. 112/1,2 

 Çıtak Mah. 569/44,45 

 ÇarĢı Mah. 300/11,12 

 Çatlar Mah. 881/4,5 

 ÇarĢı Mah. 631/2,3 

 Yassıhöyük Mah. 152/17,18,21,22,25,30,31 

 Beyköy Mah. 113/66,67,68 

 Gürpınar Mah. 63/16,17,18 

 Çayır Mah. 414/15,16 

 Çayır Mah. 416/12,13 

 Çatlar Mah. 815/7,8 

 Kızılcasöğüt Mah. 27/3,4 

 Kızılcayer Mah. 116/4,5 

 Sökmen Mah. 133/7,8 

 Gürpınar Mah. 114/4,5 

 Yukarı Mah. 1305/3,4 

 AĢağı Mah. 150/20,22,31,38,49 

 ÇarĢı Mah. 1068/1,2 

 Yukarı Mah. 468/6,7 

 Yassıhöyük Mah. 139/151,152,153,154,155 

 Yassıhöyük Mah. 139/126,128 

 Haydan Mah 1090/12,13,14 
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GENEL ĠġLER  

1. Tüzel kiĢiliği kaldırılan köy ve beldelerdeki daha önce belediyesi ve muhtarlıklarca satıĢı 

yapılan parsellerin ilgili evraklarının incelenerek uygun olanların tapu devirlerinin yapılması 

sağlanmaktadır. 

2. DESKĠ'ye Su aboneliği talebinde bulunan vatandaĢların yapıları zeminde ve haritasında 

incelenerek uygun olanların yazıları yazıldı. 

3. ADM'ye elektrik aboneliği talebinde bulunan vatandaĢların yapıları zeminde ve haritasında 

incelenerek uygun olanların yazıları yazıldı. 

4. Tapu Müdürlüğünce yazılan yazılara cevap yazısı yazıldı. 

5. Ġcra  Müdürlüğünce yazılan yazılara cevap yazısı yazıldı. 

6. Sulh Hukuk, Asliye ve Ġdare  Mahkemesince yazılan yazılara cevap yazısı yazıldı. 

7. Belediyemize ait yerlerin satıĢa çıkması için yerinde tespit ve değer çalıĢması yapıldı. 

8. Parsellerinin imar durumu hakkında bilgi almak isteyen vatandaĢlara gerekli bilgiler 

verilmektedir. 

9.  Ġlçemiz Yuva  Mahallesinde belediyemizin alt ve üstyapı çalıĢmalarında kullanılmak üzere 353 

ha alanda hammadde üretimi için Denizli Valiliği Yatırım Ġzleme ve  Koordinasyon 

BaĢkanlığında üretim izni alınmıĢtır.  Açık iĢletme uygulamaları için basamak yüksekliği, 

geniĢliği, genel Ģev açısı, toz emisyon miktarı ve tozla mücadele teknikleri, üretimde 

kullanılacak iĢ makineleri ve kapasiteleri hakkında bilgi verilecektir.Hammadde süresine uygun 

olarak yıllara göre  hammadde üretimi ve hazırlık çalıĢmalarının  ölçekli planları 

çizilecektir.Yer üstü bina, tesis, kantar, silo, trafo, yol, vs. gibi son durumu gösterir vaziyet planı 

hazırlanacaktır.Mülkiyeti tescil harici alanda olan proje sahasında bulunan Ariyet malzemesinin 

üzerinde örtü tabakası (toprak) bulunmamaktadır. Bu nedenle arazi hazırlık çalıĢması 

yapılmayacaktır. Sahada üretim Açık ĠĢletme Yöntemi prensipleri uyarınca oluĢturulacak 

basamaklardan, genel Ģev eğim açılarını ve optimal basamak boyutlarını muhafaza etmek 

suretiyle yapılacaktır. Alınması planlanan malzeme ariyet olduğundan istihsal için delme-

patlatma prensibinden yararlanılmayacaktır. Ruhsat sahasını topografyasına bağlı olarak Açık 

ocak tasarımı, tekli ve çoklu basamaklar dizayn edilerek yapılacaktır. Üretimde; basamak 

yüksekliği 5 m, basamak geniĢliği 10 m ve basamak Ģev eğim açılarının 65 derece olması 

planlanmıĢtır. Patlatma yapılmayacak olup patlayıcı kullanılmayacaktır. 
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RUHSAT - ĠSKAN - KAÇAK YAPI  

 Ġlçemizin muhtelif mahallelerinde yapılacak yapılara iliĢkin belediyemizce 354 adet yapı 

ruhsatı düzenlenmiĢtir. 

 Ġlçemizin muhtelif mahallelerinde yapılacak yapılara iliĢkin belediyemizce 340 adet yapı 

denetim hakediĢ düzenlenmiĢtir 

 Ġlçemizin muhtelif mahallelerinde yapımı tamamlanmıĢ  yapılara iliĢkin belediyemizce 113  

adet iskan  ruhsatı düzenlenmiĢtir. 

 

Birbirimimize 2017 yılında 

 

1. 1557 adet resmi evrak giriĢi olmuĢtur. 

2. 757 dilekçeli baĢvuru kaydedilmiĢtir.  

3. 1465 adet resmi yazı çıkıĢı olmuĢtur.  
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KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

 Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi ve 

Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına 

Dair Yönetmelik çerçevesinde, Belediye Meclisinin 03.07.2015 tarih ve 108 sayılı kararı ile 

kurulmuĢ olup, Müdürlüğün teĢkilat yapısı aĢağıdaki gibidir. 

 a) Müdür, 

 b) Kültür, Turizm ve Eğitim Birimi  

 c) Sevgi Eli - Sosyal Yardım Faaliyetleri Birimi  

 d) Beyaz Masa - Halkla ĠliĢkiler Birimi  

 e) Basın, Yayın Tanıtım Birimi  

 PERSONEL DURUMU 

 Müdürlüğümüz bünyesinde bir müdür, Kültür, Turizm ve Eğitim Birimi bir 

memur personel, Ġlan ve duyurular bölümünde bir adet sürekli iĢçi personel, basın 

yayın ve tanıtım iĢlerinde bir adet sözleĢmeli personel,  bir adet taĢeron personel, 

beyaz masa da iki adet taĢeron personel toplamda 7 adet personel ile hizmet 

vermektedir. 

 BÜTÇE DURUMU 

 Müdürlüğümüze, 2017 yılı içerisinde 1.793.000.00 TL Ödenek verilmiĢ ve bu 

ödeneğin 1.060.227.38 TL si kullanılmıĢtır. Müdürlüğümüze bütçe ile verilen 

394.000,00 TL Hane Halkına Transferler ödeneği 2017 yılında içerisinde 14.224,82 

TL kullanılmıĢtır. 

 Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü   2017 yılı gerçekleĢen bütçe rakamları 

aĢağıya çıkarılmıĢtır. 
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Kurum Adı : ÇĠVRĠL BELEDĠYESĠ (Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü)  

 

Ekonomik 

Kod 
Tanım 

Toplam 

Ödenek 
Kullanılan Kalan 

01.01 Memurlar 70.000,00  69.656,01  343,99  

01.02 SözleĢmeli Personel  7.000,00  1.790,34  5.209,66  

01.03 ĠĢçiler 274.000,00  57.677,17  216.322,83  

02.01 Memurlar 11.000,00  10.608,02  391,98  

02.02 SözleĢmeli Personel  2.000,00  275,01  1.724,99  

02.03 ĠĢçiler 39.000,00  12.640,24  26.359,76  

02.04 Geçici Personel  4.000,00  0,00  4.000,00  

03.01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları  9.000,00  8.559,00  441,00  

03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları  120.000,00  119.260,81  739,19  

03.03 Yolluklar 18.000,00  770,34  17.229,66  

03.04 Görev Giderleri  51.000,00  25,30  50.974,70  

03.05 Hizmet Alımları  57.000,00  37.744,45  19.255,55  

03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri 700.000,00  690.126,83  9.873,17  

03.07 
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım 

ve Onarım Giderleri  
37.000,00  36.869,30  130,70  

TOPLAM 1.399.000,00  1.046.002,82  352.997,18  

     05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler  394.000,00  14.224,56  379.775,44  

TOPLAM 394.000,00  14.224,56  379.775,44  

                                                            GENEL TOPLAM 1.793.000,00  1.060.227,38  732.772,62  

 

KÜLTÜR, TURĠZM ve EĞĠTĠM BĠRĠMĠ 

 

Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet vermekte olan Kültür, Turizm ve Eğitim 

Birimi Çivril Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bilimsel, tarihi, kültürel, eğitici ve 

eğitimi destekleyen her türlü kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ile bu alanlarda 

yapılacak çalıĢmalara katkıda bulunmak ve Çivril kültür, tarih, sosyal güzelliklerini 

ortaya çıkarmak için çalıĢmalar yapılmıĢtır.    

 

SEVGĠ ELĠ – SOSYAL YARDIM  FAALĠYETLERĠ BĠRĠMĠ 

 

Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet vermekte olan Sevgi Eli - Sosyal Yardım 

Faaliyetleri Birimi 2017 yılı içerisinde 706  VatandaĢımıza yardımda bulunmuĢtur. 

Belediye AĢevinden günlük 200 kiĢiye sıcak yemek verilmektedir.  

Merkez ve diğer Mahallelerimizde Sevgi Eli Birimimiz vasıtası ile ihtiyaç sahipleri, 

yoksul, yaĢlı, engelli, düĢkün, muhtaç, birey, çocuk ve ailelere maddi manevi, gıda paketi, sıcak 

yemek, hasta yatağı, ev eĢyası vb… sosyal yardım malzemeleri talep edenlere verilmektedir.  

Ġlgili mahalle muhtarları ile birlikte yaĢlılar, muhtaçlar, engelliler, Ģehit ve gazi ailelerini 

belirlemek ve belirli program dâhilinde ziyaretler düzenlenmektedir.  
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BASIN YAYIN ve TANITIM BĠRĠMĠ 

 Müdürlüğümüz Basın Yayın ve Tanıtım Birimi tarafından Belediyemizin 

www.civril.bel.tr web sayfasından 2017 yılında 188 adet belediyemizin proje, hizmet 

ve çalıĢmalarını anlatan haber yapılmıĢtır. Aynı zaman da Belediyemiz ile ilgili proje 

ve haberler Sosyal Medya üzerinden facebook, instagram ve twitter dan yayınlar 

yapılarak Belediye çalıĢmalarımızı Çivril ve dıĢarda ikamet eden halkımıza 

duyurulmaya çalıĢmaları yapılmıĢtır.  

 

BEYAZ MASA HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ 

Müdürlüğümüz, Halkla ĠliĢkiler birimine bağlı BEYAZ MASA ya 2017 yılı 

içerisinde yazılı olarak 3809 adet dilekçe verilmiĢtir. Bu dilekçeler ilgili müdürlüklere 

havalesi yapılarak, vatandaĢlarımızın hızlı hizmet alması sağlanmıĢtır.  

 Müdürlüğümüz 2017 yılı içerisinde yaptığı Sosyal ve Kültürel etkinlikler;  

 

ÇĠVRĠL BELEDĠYESĠ EMĠTT FUAR ALANI TANITIM GÜNLERĠ 

  25.01.2017  - 28.01.2017 tarihleri arasında Ġstanbul'da, Dünyanın 5 nci büyük fuarı olan 

22. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMĠTT 2018) düzenlendi.  

 Çivril Belediyesi olarak, Ġlçemiz tarihinde ilk defa bu fuara katılarak, BüyükĢehir 

Belediyemiz ile birlikte Çivril'imizi tanıtıp, açtığımız standımızda dünyaca ünlü Elmamızı 

ziyaretçilere ikram ettik ve yöresel ürünlerimizi sergiledik.  
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ÇĠVRĠL ELMASI  TANITIM KĠTABI  

 Çivril'imizde yetiĢtirilen elmanın daha kaliteli, verimli ve profesyonel olarak üretimi 

için çiftçimizi bilgilendirmek amaçlı BODUR ELMA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ tanıtım kitapçığı 

hazırlayıp çiftçilerimize dağıttık. 
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“LEZZETE YOLCULUK” SHOW TV ÇĠVRĠL TANITIM PROĞRAMI 

 Show Tv ekranlarında severek izlediğimiz "Turgay BaĢyayla ile Lezzet Yolculuğu" 

programı ekibini ilçemizin tanıtımı için misafir ettik. Çivril'imizin kültürel miraslarına sahip 

çıkarak ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını yaptık. 

 
 

OSMAN ZOLAN ĠLÇEMĠZE ÇALIġMA ZĠYARETĠ YAPTI 

 

 Denizli BüyükĢehir Belediyesi tarafından yapılan ve yapılmakta olan hizmetleri 

yerinde görmek için 15.02.2017 tarihinde BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Osman ZOLAN 

ilçemizi ziyaret etti. Çivril Belediyesi ve BüyükĢehir Belediyesinin hizmetlerini yerinde 

incelemek için GümüĢsu, Yeniköy, IĢıklı Çıtak, Kıralan Mahallelerinde ziyaretler 

gerçekleĢtirdi. Ġlçemizde faaliyet gösteren kulüplerimize maddi ve malzeme yardımı yaptı.  
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8 MART KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI 

 Günümüzde ülkelerin geliĢmiĢlik düzeyi, yalnızca ekonomik göstergelerle değil, insan 

haklarına ve özellikle de kadın haklarına verilen değerle ölçülmektedir. Kadınların toplumdaki 

yeri, erkeklerle eĢit Ģartlara sahip olup olmadıkları, bu değerlendirmede çok önemli yer 

tutmaktadır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de büyük önem verdiği kadınlarımıza, 

hak ettikleri değerin yalnızca bir gün değil her zaman verilmesi için elimizden geleni yapıyoruz 

ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda; 8 Mart tarihinde kadınlar günü 

programı düzenleyerek, kadınlarımızla bir araya geldik. 

 

 
VOLEYBOL TURNUVASI 

 Atamızın söylediği gibi "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" sözünden yola çıkarak; 

Çivril Belediyesi olarak Voleybol Turnuvası düzenledik. Ġlçemiz sınırlarındaki tüm 

kurumlarımız ve mahallelerimizden oluĢan takımlarımız arasında hem eğlenme, hem de 

gençlerimizin tanıĢıp  kaynaĢmasını hedefledik. Turnuva esnasında güzel ve heyecanlı maçlarla 

coĢtuk. Turnuvamız sonunda derece alan takımlarımıza kupalarını ve hediyelerini takdim ettik. 
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23 NĠSAN ULUSAL EGEMENLĠK VE ÇOCUK BAYRAMI  

 Türkiye Cumhuriyeti‘nin kurucusu Mustɑfɑ Kemɑl Atɑtürk, ulusɑl egemenliğin ilɑn 

edildiği bu ɑnlɑmlı günü, geleceğimizin güvencesi çocuklɑrımızɑ bɑyrɑm olɑrɑk ɑrmɑğɑn 

etmiĢtir. Bu bɑyrɑm, Türkiye Cumhuriyeti‘nin çocuklɑrɑ verdiği değerin ve duyduğu güvenin 

en büyük göstergesidir.  

 Bu bağlamda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir coĢku ile 

kutladık. Törende minik yavrularımızın sergilemiĢ olduğu gösteriler bayramımıza neĢe kattı. 

Bütün öğrencilerimize Türk Bayrağı dağıtarak ilçe meydanımızı al bayrağımızla donattık.  
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EKONOMĠ BAKAN ÇĠVRĠLDE. 

 

 Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci ile Denizli Milletvekillerimiz ġahin TĠN,  Cahit 

ÖZKAN ve BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız Osman ZOLAN Çivril'e gelerek Ġlçemize yapılan 

hizmetlerle ilgili Cumhuriyet Meydanında hemĢehrilerimize hitap ettiler.  
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23 NĠSAN ÇOCUK ġENLĠĞĠ 

 

 Türkiye'nin en büyük ÇOCUK ġENLĠĞĠ'ni düzenleyen BüyükĢehir Belediyemizle 

birlikte ilçemiz stadyumunda geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın eğlencesine ortak 

olduk. Ġlçemiz genelindeki tüm ilköğretim okullarında eğitim gören öğrencilerimizin katılımı 

ile birlikte güzel vakit geçirdik. 
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ÇĠVRĠL ELMASI BÜYÜKġEHĠR MECLĠSĠNDE 

 

 Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantımızda, Denizli Büyükşehir Belediye 

Meclis Üyesi arkadaşlarımıza Çivrilimizin dünyaca ünlü elmasından ikram ederek, bu 

lezzeti daha önce hiç tatmamış olan meclis üyelerinin de elmamızın tadına bakmasını 

sağladık. 
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TURĠZM HAFTASINDA ÇĠVRĠL TANITIMI 

 

 Turizm Haftası sebebiyle Denizli Çınar 15 Temmuz ġehitler Meydanında düzenlenen 

etkinliğe katıldık. Ġlçemiz için ayrılan, Ġlçe Halk Eğitim Müdürlüğü kursiyerlerimizin 

hazırladığı el iĢi ürünleri ile birlikte ilçemizin tarımsal ve kültürel ürünlerinin de sergilendiği 

stantlarımız vatandaĢlar tarafından büyük ilgi gördü. 
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TÜRKÜ TÜRKÜ TÜRKĠYEM   

 Türkülerimiz toplumumuzun binlerce yıllık birikimlerinden üretilmiĢ, bizi en iyi anlatan 

değerlerimizin baĢında gelir. Sevinçlerimiz de, hüzünlerimiz de türkülerimizde yer alır. Bu 

kapsamda unutulmakta olan türkülerimize tekrardan can vermek ve kültürel mirasımıza sahip 

çıkmak için, Belediyemizin kültür hizmetleri kapsamında Çivril Belediyesi Kent Konseyi 

Müzik Topluluğunun büyük emek verip hazırlamıĢ olduğu "Türkü Türkü Türkiyem" adlı müzik 

konserimizi hemĢehrilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleĢtirdik. 

  
 

TRAFĠK HAFTASI ETKĠNLĠĞĠ 

 Trafik Haftası, ilk ve ortaöğrenimlerine devam eden öğrencilerin trafik konusunda 

bilinçlendirilmesi için büyük önem arz etmektedir. 

Trafik haftası kapsamında Ġlçe Emniyet Müdürlüğümüzle geleceğin neferleri olan 

miniklerimize trafik kurallarını tatbiki olarak gösterdik. Gelecek nesillerimizi trafik kurallarına 

uyma konusunda bilgilendirdik. 
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19 MAYIS GENÇLĠK HAFTASI DOĞA GEZĠSĠ  

 Gençlik Haftasında, farklı Ģehirlerden gelip Pamukkale Üniversitesinde okuyan  

öğrencilerimiz için Çivril Doğa Turu düzenledik. 

Doğa Turumuzda, üniversiteden hocalarımızın da katılımıyla Çivril'imizin görülmesi gereken 

tüm tarihi alanları ve görsel güzellikleri fotoğrafçılık kulübü üyesi öğrencilerimizin 

objektifleriyle buluĢturuldu. 

  
YAZ SPOR OKULLARI 

Yaz tatilinde, çocuklarımızın eğlenerek vakit geçirip sosyalleĢebileceği, oyunlar oynayarak 

çeĢitli spor dallarını öğrenmelerini ve geliĢimini amaçlayarak talep edilen bir çok dalda Yaz 

Spor Okulları kurslarını gerçekleĢtirdik. 

Kurs bitiminde Yaz Spor Okulları kursumuza katılan tüm yavrularımıza sertifikalarını verdik.  
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                                                                                                  153 

ÇĠVRĠL BELEDĠYESĠ AġEVĠ 

 Rahmetin, merhametin, yardımlaĢmanın, dayanıĢmanın, cömertliğin ve Ģefkatin ete 

kemiğe bürünmesi  özelikle bu rahmet ayında gerçekleĢmektedir. Çivril Belediyemiz ve Kızılay 

ġubemiz ile birlikte Ramazan Ayı boyunca her gün iftar programı gerçekleĢtirdik. Hayırsever 

Çivril' li  hemĢehrilerimizin de destekleri ile hergün bin kiĢilik iftar yemeği verdik. Ġftar 

çadırımıza gelemeyecek kadar mağdur durumda olan vatandaĢlarımızın  evlerine kadar giderek 

hergün iftar yemeği ikramında bulunduk. Bu hizmetimiz ramazan ayından sonra da 365 gün 

devam etmektedir. Allah yaptığımız hayırları kabul etsin. 

 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155336258329293&set=pcb.10155336258649293&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155336258329293&set=pcb.10155336258649293&type=3
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YETĠM VE ÖKSÜZ COCUKLARIMIZA ĠFTAR YEMEĞĠ 

 Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin baĢını okĢarsa, elinin dokunduğu her saç 

teline karĢılık ona sevap vardır. (Hadis-i ġerif) 

 Yetimleri himaye etmek, en yakından en uzağa doğru öncelikle akrabalara, sonra 

toplumun üzerine düĢen vazifedir. Yetim, öksüz, yoksul ve bakıma muhtaç bütün çocuklar 

bizlerden bir parçadır. Bu bağlamda Çivril Belediyesi Ramazan Ayı münasebetiyle iftar 

sofrasını öksüz ve yetim çocuklarımız için paylaĢtı. Yemek sırasında gençlerin her birine özel 

hazırlatılan isimlerinin yer aldığı saatleri hediye ettik. 
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CAT KAPI ĠFTAR 

 On Bir Ayın Sultanı Ramazan Ayında Çivril'imizin güzel insanlarının gönül sofralarına 

misafir olduk. Ġlçemizin çeĢitli mahallelerinde oturan vatandaĢlarımıza çat kapı ziyaretlerle  

sofralarına misafir olup hayır dualarını aldık. 

  

ġEHĠT YAKINLARI VE GAZĠLERĠMĠZ ĠLE ĠFTAR BULUġMASI 

 Bu vatan için canını ve kanını feda eden aziz  Ģehitlerimizin yakınları  ve bu uğurda 

yaralanan kahraman gazilerimiz için düzenlediğimiz Ramazan ayı iftar programımız. 
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SĠYASĠ PARTĠLERLE ĠFTAR YEMEĞĠ 

 Bizi millet yapan bir arada tutan ve bin yıllık kardeĢlik hukukunun teminatı olan 

ilkelerden hiç ayrılmadık. Ġhtiyacımız olan birlik ve beraberlik örneğini Çivril'de gösterdik. 

Mübarek Ramazan ayı münasebeti ile ilçemizdeki siyasi partilerimiz Ak Parti, Milliyetçi 

Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisinin Ġlçe BaĢkanları ile 

yönetim kurulları, tek yürek aynı sofrada buluĢtuk. Siyasi olarak farklı görüĢlere sahip olsak da, 

Ay Yıldızlı Bayrağımız altında biz hepimiz kardeĢiz. Bu birlik ve beraberliğin bütün ülkemize 

örnek olmasını diliyoruz.  
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MUHTARLARIMIZA VERĠLEN ĠFTAR YEMEĞĠ 

 Yerel yönetimlerin temel taĢı ve en önemli yönetim birimi olan muhtarlarımız ile, 

Ramazan Ayı iftar programında bir araya geldik. Denizli milletvekilimiz Cahit Özkan ve ilçe 

kaymakamımız Armağan Önal'ın katılımıyla gerçekleĢen programda; Ramazan Ayının 

öneminden ve ülke gündemine iliĢkin önemli konulardan bahsedildi. 

 

15 TEMMUZ HAĠN DARBE GĠRĠġĠMĠNĠN ANMA PROĞRAMI 

 Tüm Türkiye 'de olduğu gibi ilçemiz Çivril'de de,destanlaĢan bir miletin yeniden diriliĢ 

hareketinin ruhunu tekrar yaĢadık.Çivril Cumhuriyet Meydanı'nda tüm Çivrilliler toplanarak 

dosta güven,düĢmana korku veren beraberliğimizi herkese gösterdik. 
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                                                                                                  161 

PEDALLARI DOĞA ĠÇĠN ÇEVĠR 

 Sağlıklı yaĢamı desteklemek, hareketli yaĢamı teĢvik etmek ve bisiklet kulanımının 

yaygınlaĢmasına katkıda bulunmak amacıyla; Çivril Belediyemiz ve Akdağ Ġzcilik, Dağcılık ve 

Doğa Sporları Derneği ile beraber '' PEDALARI DOĞA ĠÇĠN ÇEVĠR '' Projesi kapsamında 

bisiklet turu düzenledik. Bu proje sayesinde ilçemizin kültürel yapısı, tarihi ve doğa 

güzelliklerinin tanıtılmasına önemli ölçüde katkı sağlandı .  
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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ve ÇĠVRĠL'ĠN KURTULUġ GÜNÜ 

 

  Ulusumuzun yeniden diriliĢi ve ilçemizin kurtuluĢ günü olan 30Ağustos Zafer 

Bayramımızın 95.yılı kutlama programı çercevesinde; Çivril Cumhuriyet Meydanında bizlere 

bagımsızlığımızı armağan eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaĢları ile tüm 

Ģehitlerimizi anmak adına çelenk sunma ve tebrikat törenini gerçekleĢtirdik. Zafer Bayramı 

kutlamaları gece düzenlenen programlarla devam etti. Bu programlar çerçevesinde düzenlenen 

mehteran ve uzun yılardır düzenlenmeyen fener alayı, zafer yürüyüĢü vatandaĢlarımız 

tarafından büyük bir ilgi ve çoskuyla karĢılandı. Zafer gecesi etkinliğimiz de Çivril halkının 

çoĢku ve mutluluğu görülmeye değerdi. 
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21. ULUSLARARASI ELMA TARIM VE KÜLTÜR FESTĠVALĠ BASINDA 

 

 21.sini düzenleyecek olduğumuz Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivalimizin 

ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanıtılması amacıyla, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde 

basın açıklamamızı ve festival tanıtımını gerçekleĢtirdik. Bu vesileyle tüm Türkiye'yi  

Çivrilimize ve Elma Festivalimize davet ettik. 
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 FESTĠVALĠMĠZĠN 1. GÜNÜ 

 Festivalimizin ilk gününde Ülkemiz ve Çivrilimiz için tarihi bir öneme sahip olan ve 

Ġlçemiz sınırlarında meydana gelen Miryokefalon SavaĢını anlatan sempozyum ile baĢladık. 

Anadolunun Türk Yurdu olmasında milad kabul edilen bu savaĢın bizlere net bir Ģekilde 

anlatılmasını sağlayan akademisyen hocalarımızın katılımları ile gerçekleştirdik ve katılımcılara 

plaketlerini takdim ettik. Mehteran eĢliğinde festival alanına yürüyüĢ yapılıp protokol eĢliğinde 

festival baĢlangıç kurdelesi kesildi. Halk oyunları gösterisi düzenlendi. 

 

AkĢamında düzenlediğimiz halk konserinde Efe ve Mustafa YILDIZDOĞAN Çivril Halkına 

eğlenceli bir akĢam yaĢattı. 
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FESTĠVALĠMĠZĠN 2. GÜNÜ 
 

 Festivalimizin ikinici günü gündüz programında Çivril'de Meyvecilik ve Tarım 

Sempozyumu düzenlendi.  Ata Sporumuz olan Atlı Cirit oyununu Ġğdir Mahallemizde tüm 

hemĢerilerimizle birlikte izledik. AkĢamında Halk oyunları gösterisi ardından Sibel SAKA ve 

Grup Gripin Çivril halkıyla buluĢtu. 
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FESTĠVALĠMĠZĠN 3. GÜNÜ 

 ÇĠVRĠL, FESTĠVALĠN SON GÜNÜ YĠNE MEYDANLARA SIĞMADI... 

Festivalimizin son gününde etkinliklerimize Akdağ Ġzcilik, Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği 

ile beraber "Pedalları doğa için çevir" projesi kapsamında "Ġki teker sana yeter" sloganı ile 

IĢıklı Gölü çevresi 56 km lik bisiklet turu düzenlendi. 

Festivalimizin etkinlik kapsamında; 

Geleneksel olarak yapılan 

"En YavaĢ Bisiklet Sürme YarıĢması" 

"En Kısa Sürede Ayçekirdeği Yeme YarıĢması"  

"En Ġyi Elma ve ġeftali Üreticisi YarıĢması" 

"Elma Güzeli YarıĢması" 

 "En Ġyi  Elmalı Pasta YarıĢması" düzenledi. 

AkĢamında ise Ġrem DERĠCĠ Konseri ile Çivril Halkı coĢkulu bir gece yaĢadı. 

Festivalimiz havai fiĢek gösterisi ile son buldu. 
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BASINDA ÇĠVRĠL BELEDĠYESĠ 
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'' ÇĠVRĠL OLMASAYDI TÜRKĠYE OLMAZDI '' 

 Miryokefalon Zaferi haçlı ordularının son kez  Anadolu‘dan püskürtülerek bu 

toprakların Müslüman Türklerin hakimiyetinde olduğunun perçinlenmesiyle sonuçlandı.  

 Bu önemli zaferin 841. Yıl dönümü ilçemiz Cumhuriyet Meydanında büyük bir 

coĢkuyla kutlandı. 
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GAZĠLER GÜNÜ 

 Vatanın bölünmez bütünlüğünü borçlu olduğumuz, vatanı için Ģahadeti göze alarak 

savaĢa giden daha sonra dünya barıĢı için görev almıĢ en baĢta BaĢkomutanımız Gazi Mustafa  

Kemal Atatürk olmak üzere 19 Eylül Gaziler Günü programı kapsamında Ġlçemiz Cumhuriyet 

Meydanına çelenk koyma töreni yapıldı ve akabinde gaziler derneği ziyaret edildi. 
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GAZĠLERĠMĠZĠ UNUTMADIK 

 

 Vatanımız, milletimiz ve Ģanlı al bayrağımız için kahramanca görev yapan Çivril, 

Baklan, Çal ve Bekilli Ġlçelerimizdeki  gazilerimizi aileleriyle birlikte misafir ettik. 
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BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANIMIZ OSMAN ZOLAN  ĠLÇEMĠZDE 

 Denizli BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız Sayın Osman Zolan'ı Çivril'e çalıĢma ziyareti 

yaptı. Kıralan Mahallemizde coĢkulu bir Ģekilde karĢıladığımız baĢkanımız, BüyükĢehir 

Belediyesi tarafından ilçemize yapılan yatırımları yerinde inceledi. 
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AġURE ĠKRAMIMIZ 

 Muharrem Ayı; Peygamberimiz (s.a.v) tarafından ġehrullah (Allah'ı Ayı) olarak 

tanımlanmıĢ, islam için de çok önemli bir yere sahip olan aĢure gününün habercisidir.  Bu özel 

ayda Çivril Belediyesi ve Kızılay Çivril ġubesi ile birlikte geleneksel aĢure ikramında 

bulunduk. 
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ÇĠVRĠL BELEDĠYESĠ SEVGĠ ELĠ  

 

 Yüreklerdeki sevgiyi; sevgiye, ilgiye,ihtiyacı olan insanlara ulaĢtırabilmek için kurulan 

''SEVGĠ ELĠ'' belediyemiz bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir.  VatandaĢlarımızdan 

gelen talepler doğrultusunda personelimiz yerinde incelemelerde bulunup ihtiyaçları tespit 

ediyor ve gereğini yapıyor.  Sizlerden gelen kullanmadığımız fazla eĢya ve malzemelerin 

gerekli onarım,bakım ve temizliği yapıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine teslim ediyoruz. Bu 

faaliyetler kapsamında Çivril Belediyesi  Sevgi Eli olarak 2017 yılı içerisinde ; 

1) 180 aileye genel olarak (kıyafet-ayakkabı) yardım yapıldı 

2) 49 aileye maddi yardım yapıldı 

3) 20 aileye eĢya yardımı yapıldı 

4) 44 hastaya hasta yatağı verildi 

5) 268 kiĢiye eve teslim erzak paketi verildi 

6) 142 aileye belediyeden teslim erzak paketi verildi  

7) 3 kiĢiye tekerlekli  sandalye verildi 

8) AĢevimizden her gün 80 aileye yaklaĢık 240 kiĢilik sıcak yemek dağıtımı yapılıyor 

9) Çivril otogar binasında ÇĠVRĠL BELEDĠYESĠ SOSYAL  MARKETĠ hizmete açıldı. 

 Ġhtiyaç sahibi insanlarımızın refah seviyesini  yükseltebilmek için; hayırsever  

vatandaĢlarımızın desteği ile sevgi elimizi güçlendirip daha çok geliĢtirmeye devam edeceğiz. 
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KENT KONSEYĠ ÇALIġMALARI 

 Belediyemizin Kent Konseyi Müzik Topluluğu sene içerisinde her hafta salı günü 

toplanarak yaptığı çalıĢmaları belirli zamanlarda konserlerle taçlandırdı. Düzenlenen 

konserlerde Atamızın sevdiği Ģarkılar, yöresel türküler, kahramanlık türküleri, Türk sanat 

müziği eserleri  halkımızın büyük ilgisini ve beğenisini kazandı. 
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KETEM SAĞLIK TARAMALARI 

 

 "Erken Teşhis, Hayat Kurtarır" prensibi ile ilçemizde yaşayan 40 yaş üstü kadınlarımızın kansere 

karşı erken teşhisiyle sağlıklı bir yaşam sürmeleri için,  Denizli de bulunan KETEM (Kanser Erken Teşhis 

Tarama ve Eğitim Merkezi) taramalarının her hafta düzenli bir şekilde yapılmasını sağladık. 

Denizlide ilçeler arasında en fazla kontrole giden ilçe olduk. 2017 yılı içerisinde toplam 1603 bayan  

kardeşimizi sağlık kontrolüne gönderdik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                  183 

CAMĠ VE DĠN GÖREVLĠLERĠ HAFTASI 

 

 Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle İlçemizde görev yapan İlçe müftümüz ve din 
görevlilerimizle Çivril Çamlık Sosyal Tesislerinde bir araya geldik. 

Toplantıda din görevlileri ile birlikte Çivril'imiz için yapabileceklerimiz konusunda istişarelerde 
bulunduk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMATÖR KULÜPLERE DESTEK 

Sporun ve sporcunun yanında bulunmaya devam ediyoruz. 

 Ġlçemizde bulunan spor kulüplerine, eksiklerini gidermeleri için her sene olduğu gibi bu 

yılda maddi destekte bulunduk. 
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MUHTARLAR GÜNÜ BULUġMASI 

 Vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, 

insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir 

köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın günü olan 19 Ekim Muhtarlar gününü İlçemizde görev yapan 

muhtarlarımızla birlikte kutladık. Çivril Çamlık Sosyal Tesislerinde verilen yemekte Muhtarlarımızla 

birlikte Çivril'imizin sorunları hakkında istişarelerde bulunduk. 
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CUMHURĠYET GECESĠ KONSERĠ  

 Çivril Belediyesi Kent Konseyi Müzik Topluluğu tarafından düzenlenen Cumhuriyetimizin 94. 

yıldönümü kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Gecesi" adlı konser düzenledik. Geceyi Cumhuriyet 

şarkıları ile coşturan Kent Konseyi Müzik Topluluğuna program sonunda Belediye Başkanımız Dr. 

Gürcan GÜVEN tarafından Teşekkür Belgesi takdim edildi. 
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10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA PROGRAMI  
 Atatürk'ün ölümsüzlüğe uğurlandığı günün yıldönümünde herkese düşen en büyük görev; 
"Atatürk'ü ve en büyük eseri Cumhuriyet'i anlamak, Cumhuriyetin değerlerini her koşulda korumak, 
Atatürkçü düşünceyi benimsemek, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımaktır." 
 Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün (1881-1938) vefatının 79. yılı 
kapsamında Atamızı saygı, minnet ve şükran duyguları ile andık. 
 Atamızı anma töreni kapsamında Cumhuriyet Meydanında konulan çelenklerden sonra, Atamız 
anlatan konuşma ve şiirler okundu. Anma programı Çivril Kılıçaslan Anadolu Lisesi tarafından Şevkiye 
Özel Fen Lisesi Konferans salonunda öğrencilerin hazırladığı programla devam etti.  
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ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠMĠZE "ÇĠVRĠL TANITIM GEZĠSĠ"  

 
 Çivril Belediyesi olarak, Üniversite eğitiminde Çivril’i tercih eden öğrenci kardeşlerimizin 
İlçemizi daha yakından tanımları için “Çivril Tanıtım Gezisi” düzenleyerek onlara güzel ilçemizi 
gezdirdik. Gençlerimizin istek ve taleplerinin bizler için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çivril 
Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanında olduk, olmaya devam ediyoruz.  
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ÖĞRENCĠLERĠMĠZE "SAĞLIKLI VE MUTLU GÜLÜġLER" ETKĠNLĠĞĠ  

 

 Vücut sağlığının, ağız ve diĢ sağlığına bağlı olduğu ilkesiyle yola çıkarak, Ağız ve DiĢ 

Sağlığı Haftası kapsamında, Ġlçemizin merkezine uzak mesafede olan Ġlkokul ve Ortaokullarda 

Ġlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte tüm öğrencilere sağlıklı ve güzel bir gelecek için ağız ve 

diĢ sağlığının önemini  vurgulayan bilgilendirmeler yaparak hediyeler  verdik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI 

Çivril Belediyesi olarak geleceğimiz olan, yegane gençlerimizi hazırlayan 

öğretmenlerimizin her zaman yanında olduk. 24 Kasım Öğretmenler günü nedeni ile Çivril‘de 

görev yapan tüm öğretmenlerimizi görev yaptıkları okullarında ziyaret programı düzenledik. 

Bütün öğretmenlerin, öğretmenler günü kutlanarak her birine karanfil takdim edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                  189 

ÇĠVRĠL'DE KÜDÜS VE MESCĠD-Ġ AKSA'YA SAHĠP ÇIKMAK ĠÇĠN BASIN 

AÇIKLAMASI 
 Kudüs ve Mescid-i Aksada olan Müslüman kardeĢlerimize yapılan zulme dikkat 

çekmek için Belediyemizin öncülüğünde ilçemizdeki sivil toplum örgütleri ve tüm 

vatandaĢlarımızın katılımı ile basın açıklaması gerçekleĢtirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇĠVRĠL'DE 3.YAREN ġAĠRLER ġÖLENĠ 

 Denizli BüyükĢehir Belediyesi Kültür Hizmetleri kapsamında gerçekleĢtirilen 

Uluslararası Üçüncü Yaren ġairler ġöleninin Çivril ayağında ‗Türk Kültür Ve Medeniyet 

Tarihi‘ konulu konferans değerli katılımcılar ile gerçekleĢtirildi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YERLĠ MALI HAFTASI NEDENĠ ĠLE ÖĞRECĠLERĠMĠZĠN PROGRAMLARI  

 

 Yerli Malı Haftasında ilçe merkezine uzak konumda olan Tekke Mahallesi ilkokulunu 

ziyaret edip, minik yavrularımızla  yerli malı etkinliği düzenledik. 
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ÇĠVRĠL BELEDĠYE ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

BĠRĠM  YETKĠLĠSĠ SUNUġU 

              Zabıta Müdürlüğü hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 

ve diğer kanunlarla Belediyelere verilen yetki ve görevler ile Zabıta Yönetmeliği doğrultusunda 

DENĠZLĠ-ÇĠVRĠL  Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde yaĢayan vatandaĢlarımızın huzur ve 

güvenli bir ortamda yaĢamlarını, ihtiyaçlarını temin ettikleri iĢyerlerinin temiz ve sağlıklı yerler olması 

için denetimleri yapmak, izinsiz yapılan faaliyetler ile ilgili yasal iĢlemleri yapmak ve gerektiğinde ilgili 

mercilere bildirmek, halkın Ģikâyetlerini değerlendirerek gerekli iĢlemleri yapmak vb. görevler ile 

Belediye BaĢkanının verdiği diğer görevleri yerine getirerek yürütmektedir. 

GENEL BĠLGĠLER 

Misyon: Ġlçenin  düzenini  muhafaza etmek, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu korumak ve 

yetkili organlarca alınacak kararları uygulamak. 

Vizyon: Ceza veren değil, yönlendiren ve bilgilendiren, Kaliteli hizmet veren zabıta. 

B- Yetki Görev ve Sorumluluklar 

        5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanununun 7. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 51. 

maddesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği doğrultusunda; 

bölgemizde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile görevli olup, bu amaçla, Belediye Meclisi 

tarafından alınan ve Belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara 

uymayanlar hakkında mevzuatta ön görülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamak. 

              Ulusal Bayram, genel tatil günleri ile özellik taĢıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği 

hizmetleri yapmak.  Belediye Encümenine ve karar neticesinde tahsili için Mali Hizmetler Birimine 

göndermek.  Belediyemize bağlı tüm Müdürlüklere görevlerinde Zabıtayı ilgilendiren konularda 

yardımcı olmak. Belediye BaĢkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmek. 

             Çivril Belediyesi  Zabıta Müdürlüğü, Çivril Belediye Meclisinin 02/05/2014 tarih ve 

104 sayılı kararı ile kurulmuĢ olup; ÇarĢı mahallesi UĢak caddesi No:34-35ÇĠVRĠL/DENĠZLĠ 

adresinde Zabıta hizmeti vermektedir.                                                                                              

            6360 sayılı kanunla Denizli ilimizde BüyükĢehir Belediyesi kurulması ile birlikte 

ilçemiz  76   Mahalle olarak Çivril belediyesine bağlanması ile görev alanı geniĢ bir sahaya 

yayılması nedeniyle   Zabıta birimine büyük görev düĢmektedir. Mevcut  personelimizin 

yetersiz olduğu bilinmektedir. Fakat mevcut personel ile en iyi  hizmetin verilmesi için özverili 

çalıĢmalar yapılmaktadır. 
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ZABITA BĠRĠMĠ PERSONEL DURUMU  : 

              Kadrolu Zabıta Memurları ve görevlendirme yapılan personel ile birlikte  Zabıta 

Müdürlüğümüzde görev yapan personel sayısı aĢağıdaki görüldüğü gibi oluĢturulmuĢtur. 

 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU 

Zabıta Müdür V. 1   

Zabıta Amiri 1 

Zabıta Komiseri 1 

Zabıta Komiser Yardımcısı 1 

Zabıta Memuru 3 

Memur 4 

ĠĢçi 4 

Zabıta Destek Hiz.                                                           1 

TOPLAM                                                                     16        Adet 

               Belediyemiz Zabıta birimi  16   Zabıta Memuru ve görevlileri ile üzerine düĢen kolluk 

kuvveti görevini en  iyi  Ģekilde yapmaya çalıĢmaktadır. 

GELEN GĠDEN EVRAK KAYIT DURUMU    : 

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü bünyesine 2017  yılı içinde gelen,giden,dilekçeler ve 

telefon ihbarları aĢağıda görüldüğü gibi kayıt altına alınmıĢtır. 

GELEN EVRAK  KAYDI   :  401 

GĠDEN EVRAK KAYDI   :  252 

DĠLEKÇELER    :  245 

TELEFON ĠHBAR VE ġĠKAYETLER  :  1800   YAKLAġIK OLARAK.  

 Zabıta Birimine  gelen giden yazılar ile Ģikayet dilekçeleri ilgili yerlere kaydı yapılarak 

dosyalanmıĢ olup, Ģikayetler anında yerinde görülerek değerlendirilmiĢtir.  Tespit edilen 

olumsuzluklar hakkında gerekli cezai iĢlemler yapılarak kiĢilere cezaları tahsil edilmek üzere 

tebliğ edilmiĢtir. 
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2017   Yılı  içinde   tutulan Zabıt Varakaları      :                                     

ġikayet Dilekçesi Sayısı      :  110                                                     

Telefon ġikayet ve ihbarlar      : 1800                                                      

Dilekçe ve Ģikayetlere verilen Ġhtarnameler    : 1500                                                  

Verilen ihtarname ile yerinde çözülen sorunlar   : 1380                                                  

Zabıta Birimince Tutulan Tespit Tutanağı sayısı   : 130                                                

Giderilen olumsuzluk nedeniyle iĢleme alınmayan tutanak sayısı : 22                                                                                     

Ceza verilen tespit  tutanak sayısı     : 98                      

Sorunun çözümü için baĢka birime yapılan havaleler  : 10 

BÜTÇEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER          : 

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü için 2017  yılı Ġçin verilen Bütçe Ödenek durumu 

cetveli aĢağıda görüldüğü gibi gerçekleĢmiĢtir. 

Bütçe Ödenek Durumu 

Birimi Kodu Ödenek Harcama Kalan 

    GerçekleĢme 

oranı 

 GerçekleĢme 

Oranı 

Zabıta  

Müdürlüğü 

46.20.16.66 1.478.00,00 1.272.836,74 %86,12 205.163,26 %13,88 

Zabıta Müdürlüğümüze  2017  yılı verilmiĢ bulunan ödeneğin bugün itibariyle %86.12 

gerçekleĢmiĢ olup, %13,88  oranında ödenek artığı bulunmaktadır. Bu duruma göre birimimize 

verilen bütçe ödeneği planlanan Ģekilde isabetli olarak harcama gerçekleĢtirildiği görülmüĢtür.     

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ MEVCUT ARAÇ DURUMU                                              

Zabıta  Müdürlüğü biriminde  toplamda  3  adet hizmet aracı ile 24 saat aralıksız olarak zabıta 

hizmetlerini sürdürmekte olup,  araç durumu aĢağıdaki tabloda görüldüğü gibi  belediyemiz  

hizmetlerde kolluk kuvveti olarak kullanılmaktadır.  

S.No CĠNSĠ MARKASI MODELĠ PLAKASI 

KULLANIM 

AMAC TĠPĠ 

1 HĠZ.ARACI RENAULT 2006 20 LS 200 BĠNEK 

MEGANE 

SEDAN 

2 HĠZ.ARACI MĠTSUBĠSHĠ 2015 20 L 9611 BĠNEK PĠKAP  -KJOT 

3 HĠZ.ARACI FORD  2016 20 LJ 115 BĠNEK 

Tourneo 

Connect                                                                                           

   

  

  

                                                                                           

 Zabıta Müdürlüğü bünyesinde bulunan Ruhsat Denetim Büro Amirliği tarafından ilçe 

genelinde iĢyerlerinin  ruhsatlandırılması  ve takibi yapılmaktadır.                                          
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 ĠĢyeri açmak için müracaatta bulunan iĢletmecilerimizin iĢlerini kolaylaĢtırmak için 

gereken her türlü iĢlem yapılmaktadır.Ġlçemizde ruhsatlandırılan iĢyeri tablosu aĢağıda 

görüldüğü gibidir. 

ĠLÇEMĠZ SIRLARI ĠÇERĠSĠNDE FAALĠYET GÖSTEREN RUHSATLI 

ĠġYERLERĠ 

S.No Sınıfı 2017 yılı TOPLAM 

1       Sıhhi   Müesseseler       117 1214 

2 2. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese       -     11 

3 3.  Sınıf Gayri Sıhhi Müessese       17   443 

4             Umuma Açık Ġstirahat ve Eğlence yeri       18   190 

 

                    TOPLAM RUHSATLI ĠġYERĠ SAYII 

 

    152 

 

1858 

 

                              ĠLÇEMĠZ MERKEZ VE MAHALLE PAZARLARI   

 Ġlçemiz semt pazarı bölgenin en büyük  pazarı olarak bilinmekte bölge ekonomisinin 

merkezini oluĢturmaktadır. Ġlçemizde yetiĢen sebze meyve ve bütün tarım ürünlerinin satıĢı 

burada yapılmaktadır.  Ġlçemiz Pazarı her hafta PerĢembe günü kurulmakta olup yaklaĢık olarak 

550-600 civarı pazarcı gelmektedir.Ġlçe pazarı dıĢında;  Kıralan, Çıtak, Özdemirci, Gürpınar, 

Emirhisar, GümüĢsu, IĢıklı, Irgıllı, Karabedirler, Sundurlu, Süngüllü ve Tekke 

mahallelerimizde semt pazarı kurulmaktadır.Ġlçemiz pazarı ve mahalle pazarları Zabıta 

ekipleri,Sağlık Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ile koordineli 

olarak denetimleri yapılmakta ve satıĢa uygun olmayan ürünler engellenmektedir. 

PAZARLARIN KURULDUĞU GÜNLER 

1- ÇĠVRĠL MERKEZ                 PERġEMBE Günü 

2- ÇITAK                                   CUMA  Günü 

3- GÜMÜġSU                           CUMA   Günü 

4- KIRALAN                             PAZAR GÜNÜ 

5- GÜRPINAR                           PAZAR GÜNÜ 

6- ÖZDEMĠRCĠ                         ÇARġAMBA GÜNÜ 

7- IRGILLI                                 ÇARġAMBA GÜNÜ 

8- IġIKLI                                   ÇARġAMBA GÜNÜ 

9- EMĠRHĠSAR                         SALI GÜNÜ 

Bakılmayan pazarlar  

1-TEKKE   PAZARTESĠ 

2-ĠSHAKLI  PAZARTESĠ 

3-KARAYAHġĠLER ÇARġAMBA 

4-KARABEDĠRLER CUMARTESĠ 

5-SUNDURLU                      CUMARTESĠ 

6-SÜNGÜLLÜ                       PAZAR 
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         Pazar Yeri Denetimi
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ÇĠVRĠL BELEDĠYE ZABITA BĠRĠMĠNCE BAYRAM VE TÖREN ALANLARININ 

DÜZENLENME  ÇALIġMALARI 
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              Çivril Belediyesi Hayvan  Pazarı Denetimleri 

               Çivril Belediyesi Zabıta birimi  ve Veteriner Sağlık birimleri ile birlikte her hafta 

Hayvan pazarında gerekli, kontroller yapılmaktadır. 

Müdürlüğümüzce halkımızın sağlıklı, kaliteli, huzurlu  ve sükun içinde yaĢaması için 

ekiplerimiz 24 saat aralıksız olarak  çalıĢmaktadır. Müdürlüğümüze  Bimer, 153 ALO Zabıta , 

yazılı ve diğer Belediyelerden gelen ihbar, talep ve Ģikayetler değerlendirilerek 

sonuçlandırılmaktadır. 

  Zabıta Müdürlüğümüzce Kanun , yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri gereğince 

kaldırım iĢgalleri, araç iĢgalleri, engellilerin geçiĢini sağlayan yaya yolu iĢgalleri engellenmekte 

olup halkımızın rahatça ulaĢımını sağlaması için Belediyemiz tarafından çalıĢmalar devam 

etmektedir.  

 Zabıta ekiplerimizce Ġlçe ve mahallelerimizde bulunan Fırın,Pastane vb. gibi gıda 

üretimi yapan iĢyerlerinde her türlü sağlık  ve hijyen Ģartları aranmakta ve bu imalathanelerin 

gerekli bulunan sağlık raporları portör muayene sonuçları izlenmekte periyodik olarak 

denetimleri sağlanmaktadır.                               

 ESNAF DENETĠMLERi 

Ġhtarname verilen  Esnaf   Sayı  :              950 

Tespit Tutanağı Düzenlene Esnaf sayısı : 120 

Hakkında Ceza verilen esnaf sayısı         :   80 

Mühürlenen ĠĢyeri Sayısı                          :  30 

Mühürlene ĠnĢaat Sayısı                           : 20 
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SĠMĠT –BÖREK BOĞÇA  SATIġ YERĠ DENETĠMĠ 

 

  KAHVEHANE  DENETĠMĠ 
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KARABEDĠELER  GÜNEġ ENERJĠ SĠSTEMLERĠ  
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GÖKGÖL  GÖL TEMĠZLEME DENETĠMĠ
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ÇARġI ĠÇĠ YAYA KALDIRIMLARINI  ĠġGAL EDEN ARAÇLARIN DENTĠMĠ 
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SAVRANġA MAHALLESĠ  DENETĠMĠ 
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KIRALAN MAHALLESĠ GALARĠLERĠN DENETĠMĠ
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Ġlçemizin sorunlarından olan baĢıboĢ ve sahipsiz hayvanların  belediyemiz veteriner  

ekipleri ile birlikte  hayvanların toplanarak  barınağa teslim edilerek bakım ve tedavilerinin 

yapılması sağlanmaktadır.  Belediyemiz Veterinerleri tarafından barınağa götürülen 

hayvanların bakımı,aĢısı ve kontrolleri yapılmaktadır.Ġlçemiz genelinde kuduz,Ģap hastalığı vb. 

gibi hastalıkların görüldüğü yerlerde Zabıta ekiplerimiz ve veteriner hekimlerimiz tarafından 

tüm önlemler alınmaktadır. 

Zabıta Müdürlüğümüz gerek personel ve gerekse araç ve ekipman bakımından yetersiz 

olmasına rağmen; 

Bimer üzerinden gelen, 153 ALO Zabıta hattı,yazılı ve diğer Belediye birimlerinden 

gelen Ģikayetler anında değerlendirilerek  sonuçlandırılmaktadır. 

Ayrıca YapmıĢ olduğumuz çalıĢmalar 

 Yıl içerisinde Belediye Meclisince yapılacak toplantılarda, Meclis üyelerini haberdar etmek için 

toplantıya çağrı tebligatları ekiplerimizce tebliğ edilmiĢtir. 

 Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Bulvar ve Caddelerde kaldırım iĢgalleri önlenmiĢ olup, hafta 

içerisinde kurulan seyyar semt pazarlarında etiket kontrolleri ara verilmeden gerekli kontroller 

yapılmaktadır. 

 Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan tüm ĠġYERLERĠ Ruhsatlandırılması için yapılan çalıĢmalar 

devam etmektedir. 

 Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan tüm ĠġYERLERĠ Ġlçe Tarım Müdürlüğü Ekipleri, Ġlçe Sağlık 

Ekipleriyle beraber koordineli olarak denetlenmeye devam edilmektedir. 

 Belediyemize ait tüm ĠġYERLERĠ‘ nin kiralanmasında yapılan ihalelerde tebligatlar Zabıta 

Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. 

 Merkez ana cadde üzeri Emniyet Trafik Ekipleri ve Zabıta Müdürlüğümüzce ortaklaĢa yol iĢgali ve 

kaldırım iĢgallerini önlemek amacı ile çalıĢmalarımız devam etmektedir. 

 

                                                                                                                               

13/02/2018 

DÜZENLEYEN ONAY 

Ramazan UĞUR Salih ERTEN 

Zab.V.H.K.Ġġl. Zabıta Müdür V. 
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Emlak Ġstimlak Müdürlüğü 

2017 Yılı TaĢınmaz satıĢlarında toplamda 2.826.577,90-TL gelir elde edilmiĢtir.
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