
 

KOMİSYON RAPORU 

Tarih:07.10.2017 

Rapor Sayı: 29 

            5393 Sayılı Belediye Kanunun 41.maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol 

kanunun 9.Maddesine istinaden hazırlanan performans programın taslağının belediye 

meclisinde görüşülmesine ait Mali hizmetler Müdürü Turgut DUYMAZ’ın  talep yazısı 

okundu. 

            Belediye meclisinin 06.10.2017  tarihli oturumunda  Plan ve Bütçe komisyonuna 

havale edilen  konunun  değerlendirilmesinde; 

            5393 Sayılı Belediye kanunun 41.maddesi ve 5018 sayılı kamu Yönetimi ve Kontrol 

kanunun 9. Maddesine istinaden Belediye Müdürlük birimleri tarafından hazırlanan 2018  

performans aşağıya çıkarılmış olup, 

                                                         FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

                                                  2018 YILI PERFORMANS RAPORU 

 

1.İlçemize bağlı mahallelerde kilit parke ve bordür taşı döşeme işi. 

 Aşağı,Yeni,Yukarı,Çamlık,Akalan,Dodurga,Yeşildere,Yumrutaş,Yeşilyuva,Aliveren,

Apa, 

Çorum,Karahöyük,Kuyucak,Pınaryazı,Ovayurt,Ören,Ucarı,Çiftlik,Güney,Hacıkurtlar’ında 

400.000 m2 kilit parke taşı   100.000 metre Bordür taşı döşenmesi. 

2.İlçemize bağlı mahallelerde yol açma genişletme ve kumlama yapılması. 

3. İlçemize bağlı mahalle yollarında sathi kaplama, sıcak asfalt yapımı. 

4. İlçemize bağlı mahallelerde  kış ayında ve doğal afetlerde mücadele etme. 

5. İlçemize bağlı mahallelerde sosyal tesis (Kültür evi, Pazar yeri, düğün salonu, mevlüt alanı  

vb.) yapılması. 

                                                                      

Dedebağı,Darıveren,Yeşilyuva,Aliveren,Alcı,Çiftlik,Gümüş,Karahöyük,Karaismailler,Kurtlar

, Kuzören, Mevlütler, Ovayurt,Pınarbaşı,Ucarı,Yeniköy’de 15 Adet Pazar Yeri, 1 Adet Kültür 

evi, yapımı.  

 

6. İlçemize bağlı mahallelerde muhtarlık, işyerleri vb. binaların bakım ve onarımı. 

7. İlçemize bağlı mahallelerde  dere ıslahı,  kanal, köprü vb. çalışmaların  yapılması. 

8. Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyacı olan tamirhane, depo, demir atölyesi, garaj vb. 

kademe binalarının ve çevre düzenlemelerinin yapılması. 

9. İlçemize bağlı mahallelerde umumi tuvaletlerin yapımı, tamir  ve bakımının yapılması 



10. İlçemize ve çevre il ve ilçelere hitap edecek Hamam tesisleri ve çevre düzenlemesi 

yapımı. 

11. İlçemize ve çevre il ve ilçelere hitap edecek Hal binası ve çevre düzenlemesi yapımı. 

12. İlçemize ve çevre il ve ilçelere hitap edecek İş kültür merkezi binası ve çevre 

düzenlemesinin yapımı. 

 

 

 

13.İlçemize bağlı mahallelerde bulunan kamuya ait olan binaların (okul,camii vb.) tamir, 

bakım ve çevre düzenlemesi yapılması. 

14.İlçemizde bulanan ceza evinin bulunduğu alan Belediyemiz adına tahsis edilerek  kültür  

ve sanat evi olarak restore edilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması. 

15.İlçemize bağlı mahallelerde bulunan yardıma muhtaç  vatandaşların ihtiyacı olan binaların 

bakım onarım yapılması. 

16. İlçemize bağlı mahallelerde bulunan tehlike arz eden metruk binaların yıkımının 

yapılması. 

17.İlçemize bağlı mahallelerde bulunan çöplük, moloz, hafriyat, inşaat atıklarının temizliğinin 

yapılması. 

18.İlçemize bağlı mahallelerde taban suyunun yüksek olduğu cadde ve sokaklarda drenaj 

yapılması. 

19.İlçemize bağlı mahallelerin cadde ve sokaklarında yağmur suyu tesisatı ve kanal yapılması.  

PARKLAR İÇİN PLANLANAN PROJELER 

20-Acıpayam merkez Gül Bahçesi Peyzaj düzenlemesi, Acıpayam Kent Ormanı Mesire Alanı 

Peyzaj projesi (Evkara devamı), Acıpayam Kent Meydanı Peyzaj Uygulama projesi, Corum 

göleti ıslah çalışması ve peyzaj uygulama projesi, 

  21-İlçemiz Çakır, Dodurga, Gölcük, Kelekçi, Alaattin, Yeniköy, Yazır, Akalan, Kumafşarı 

sağlık ocağı bahçesi ile Kent Merkezinde min. 9 noktada park çalışması yapımı. 

 

    22-Evkara piknik alanının bakımı ile ilgili düzenlemeler,İlçe merkezinde ve tüm 

mahallelerinde var olan parkların bakımı, çocuk oyun gruplarının bakım onarımı, bitkilerin 

bakımı ve sulanması, çim alanların bakımı ve sulanması, Tüm mevcut parklardaki çocuk oyun 

gruplarının incelenerek hasar görmüş, tehlkie arz eden oyuncakların değiştirilmesi, Acıpayam 

ilçe merkezi genelindeki tehlike arz eden yaşlı formsuz ve kuru ağaçların kaldırılması ile ilgili 

düzenlemeler yapılacaktır. 

         



 

 

                                                        İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 

                                                  2018 YILI PERFORMANS RAPORU 

 

                                                                                 

1.Alaattin, Yassıhöyük, Kuyucak, Gölcük, Kelekçi, Kumafşarı Mahallelerinde 1200 hektar 

alanda Mekansal Planlar Yönetmeliğine uygun revizyon imar planı çalışmaları yapılması. 

2.Ucarı, Kırca, Oğuz, Benlik, Yeniköy, Pınaryazı,Yukarı mahalle ilave, Kelekçi Mahallesi 

ilave imar planlarının ve jeolojik etüdlerinin yapılması. 

3.Apa, Ovayurt, Karahöyük, Karahöyükafşarı, Bedirbey, Gümüş mahallelerinde imar planı 

yapılması için gerekli kurum görüşleri ve çalışmalarının yapılması.(700 hektar) 

 

 

4.Mevcut imar planlarında resmi kurum alanları, B.H.A. Sosyal Tesis Alanları  gibi gerekli 

durumlarda lokal plan tadilatlarının yapılması. 

5.İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmakta olan mahallelerde ki  numarataj işlemi 

tamamlandıktan sonra sokak ve kapı numaraları tabelalarının hazırlatılması. 

6.Dodurga, Pınaryazı,  Kuyucak, Yeşildere, Yumrutaş, Akalan, Dedebağı, Darıveren, 

Yassıhüyük, Acıpayam Merkez, Kumafşarı Mahallelerinde 450 ha alanda 18. Madde 

uygulamasının yapılması. 

 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 

2018 YILI PERFORMANS RAPORU 

 

             1-Birim personeli olarak vatandaş memnuniyeti odaklı,  işlemlerin en az bürokrasi ve 

en seri bir şekilde sonlandırmaktır. 

              2-İlçe Merkezi ve Mahallelerinde oturan vatandaşların kendilerini bir resmi kuruma 

gelmiş hissi oluşturmadan işlerinin sonuç odaklı bitirilerek kurumdan memnun olarak 

ayrılmalarını sağlamak. 

   3-İmar Planlarına göre, Belediyemiz tarafından yapılacak olan altyapı, üstyapı 

çalışmaları, resmi hizmet binaları, umuma açık binaların, Kapalı Pazaryerlerin yapımı için 

mülkiyetleri vatandaşlara ait olan gayrimenkullerin kamulaştırmalarını yapmak. 

4-Mahallelerin Muhtarlık statüsünde olduğu zamanlarda vatandaşlara satarak parasını 

alıp tapusuna veremediği veya tapu tahsis belgesi olup da tapuya dönüştürülmeyen 

gayrimenkullerin (Ovayurt – Apa - Karahüyük - Corum vb.) tahsislerinin kaldırılarak 

tapularının verilmesini sağlamak, 



5-Belediyemize bağlı mahallelerde yapılan imar uygulamaları sonucunda (Yassıhüyük 

Mahallesi) oluşan yeni tapuların vatandaşlara devretmek. 

6-Belediyemize ait gayrimenkullerin (Dükkân - Arsa - Arazi) kiraya verilmesini, 

kiralarının takiplerinin ve tahakkuklarının yapılması. 

7-Belediyeye ait gayrimenkullerin ihtiyaç fazlası olanlarının satılarak gelirlerinin 

belediye hizmetlerinin finansmanında kullanılmasını sağlamak. 

8-Belediyeye ait gayrimenkullerin ihtiyaç fazlası olup da mülkiyetinin başka amaçla 

kullanılacak olması  (özel idare binası)  nedeniyle yıkılması için gerekli işlemleri yapmak, 

9-Belediye Tarafından Yol çalışması yapılması esnasında yolda kalıp kamulaştırılan 

binaların içerisindeki vatandaşların tahliyesini sağlamak. 

10-Belediye tarafından kamulaştırmadan vatandaş rızası ile açılarak imar edilecek 

yolların ve dere yataklarının muvafakatlerinin alınmasını sağlamak, 

11-Büyükşehir Belediyesince İlçe Merkezi ve Mahallelerinde yapılacak olan Kapalı 

Yüzme Havuzu, Halı Sahalar, Parklar, Kültür Merkezi için arsa temin ederek tahsisini 

sağlamak. 

 

 

 

MUHTARLAR MÜDÜRLÜĞÜ 

2018 YILI PERFORMANS RAPORU 

 

         1-Belediyemizin sorumluluk ve yetki alanında bulunan 56 mahalle muhtarlarından gelen 

taleplerin mevzuat gereğince karşılanarak vatandaş memnuniyetini artırmak.  

    

          2- Birlikte yaşama kültürü gereği insanların sosyal ihtiyaçları gün geçtikçe artmaktadır. 

ihtiyaçların tespiti ve  başkanlık makamı ile muhtarlar arasında işbirliği ve koordinasyonu 

sağlamak, muhtarlar aracılığı ile belediyemize iletilen talep, şikayet ve önerilerin mevzuatta 

belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak. 

 



             3-İçişleri bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan muhtar bilgi 

sistemi aracılığıyla belediyemize iletilen talep, şikâyet, öneri ve isteklerin değerlendirilip 

sonuçlandırılmasını sağlamak. 

             4-Başkanlık makamı ile muhtarlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. 

             5- Muhtarların talep, şikayet ve önerilerini en kısa zaman dilimi içinde değerlendirmek 

ve sonuçlandırmak. 

             6- Mahalle bazında rapor hazırlamak ve bunlar için arşiv oluşturulmasını sağlamak. 

          7-2018 yılı  www.muhtar.gov.tr üzerinden mahalle muhtarlarımızın  talepleri 

değerlendirilip, sonuçlandırılmaya devam edecektir. 

          8-Muhtarlıklardan gelen bizzat, telefonla, maille, dilekçe ile vb. her türlü talebin uygun 

kişilere ve uygun birime yönlendirilmesini sağlanacak sonuçlandırılacaktır.  

 

 

TEMİZLİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ 

2018 YILI PERFORMANS RAPORU 

 

1--56 Mahallede çöplerin düzenli toplanması ve eksik olan çöp konteynırların ilave edilmesi. 

2-Yeni çöp toplama aracının alınması. 

3-Hayvan pazarındaki hayvan podoklarının boya ve tamir bakımlarının giderilmesi. 

4-Hayvan pazarının çevresinin perde betonla çevrilmesi. 

5-56 Mahallede Haşerelerle mücadele edilmesi. 

6-Sokak hayvanlarının korunması için ormandan yer temin edilen yere hayvan barınakları  

yapılması. 

 

 

 

ZABITA  MÜDÜRLÜĞÜ 

2018 YILI PERFORMANS RAPORU 

 

1-Kaldırım işgal denetimlerinin yapılması. 

2-İşyerlerinin ruhsat ve denetimlerinin daha sık yapılması. 

http://www.muhtar.gov.tr/


3-Sıhhi işyerlerinin denetimlerinin periyodik olarak  yapılması 

4-Okul kantinlerinin denetlenmesi. 

5-Pazarcı esnafının daha düzenli hale getirilmesi. 

6-İlçemize bağlanan mahallelerdeki pazarcı esnafların yer işgallerinin daha düzenli hale 

getirilmesi. 

7-Mahallelerde bulunan çobanların zarar vermemeleri için çobanlarla görüşülerek düzenli 

toplantılar yapılması. 

8-Mahallelerde ses yayın cihazı ile satış yapan seyyar satıcılarla mücadele edilmesi. 

9-Hurda alıcılarının müdahale edilmesi.  

 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

2018 YILI PERFORMANS RAPORU 

 

             1- Kentin gelişimini ve kent halkının ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile mal, hizmet 

ve yapım işleri için gerekli iş ve işlemlerin etkin, verimli, kaliteli, şeffaf ekonomik, asgari 

emek ve malzeme kullanılarak temin edilmesini sağlamak.  

             2-Her türlü işlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu, şeffaf bir yönetime 

ulaşmak ve alanında öncü ve örnek olmak.  

             3-Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2018 yılında da faaliyetlerini kanunlara uygun ve 

şeffaf bir şekilde aralıksız olarak yerine getirecektir.  

             4-Müdürlüğümüz kuruluş amacı itibari ile belediyemize bağlı birimlere, ilgili yasa ve 

yönetmelikler uyarınca verilecek hizmetlerin ifası için gerekli demirbaş malzeme, tüketim 

malzemesi, giyecek, yakacak, basılı kağıt, kırtasiye, vasıta araç ve iş makineleri, tıbbi cihaz ve 

ilaç gibi gerekli malzemeleri dairelerinin teklifi ve Mali Yılı Bütçelerinde tahsis edilen 

ödenekler dahilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca 

temin edilen demirbaş ve tüketim maddelerinin kayıt ve saklanmasını ve Belediyenin 

görmekte olduğu iş ve hizmetler için kullanılmakta olan stok durumlarının izlenmesini 

sağlamaktır.  

               5-Belediyenin tüm araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarını ve akaryakıt, 

madeni yağ, antifriz tedarik ve dağıtımını yapmak, yedek parça, araçlara ait sarf malzemeleri 

ve sabit tesislerle ilgili malzemeleri tedarik etmek, stoklama ve tüketimini organize etmek, 

ayrıca tüm araçların vize, sigorta işlerinin takibi görevlerini üstlenmiştir.  

 

 



         

            6-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu, 2886 

Sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili kanunlar ile yönetmeliklerin emrettiği çerçevelerde 

Belediyemiz birimlerinin ihtiyaçlarını tek elden piyasa şartlarında hızlı, güvenilir ve 

ekonomik şartlarda temin edilecektir. 

            7-Tüm birimlerimizin Satın Alma İşleri, Fatura Kayıt ve Kontrol İşleri yapılmakta ve 

Müdürlüğümüzce yapılmaya devam edilecektir. 

            8-Makine İkmal Bakım Onarım İşleri kademe bölümünde yapılmaya devam 

edilecektir. 

 

            9-Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol İşlerinin tamamı Müdürlüğümüz bünyesinde 

yürütülecektir. 

 

          10-Belediye Sağlık işleri müdürlüğünün çevre ilaçlaması ve çeşitli temizlik maddeleri 

ve ilaç alımları sağlanacaktır. 

 

             11-Fen İşleri Müdürlüğü’ nün ihtiyacı olan yol çalışmalarında ve çeşitli inşaat 

işlerinde kullanılacak olan malzemelerin temini için gerekli ihale ve satın alma işlerinin hızlı 

şekilde yürütülecektir.  Çocuklarımız için oyun grupları satın alınarak, mahallelerimizdeki 

çocuklarımıza ulaştırılmaya devam edilecektir.  İlçemiz ve Mahallelerimizde bulunan parklar 

için çim tohumu, su malzemeleri, çiçek ve süs bitkileri temin edilecektir. 

              12-Demir Atölyemizde park oturakları mahallelerimizdeki pazaryeri-mevlüt yerleri 

yapılmış ve yapımına devam edilecektir. Çeşitli demir işlerinin yapımı için daha geniş 

tefarruatlı çalışma yapılacaktır. 

 

              13-İlçemiz ve Mahallelerimizde bulunan İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın Fen İşleri 

Müdürlüğü tarafından tutanak haline getirilen malzeme listelerinin temini sağlanmakta olup, 

daha ayrıntılı şekilde ihtiyaçlar karşılanmaya  devam edilecektir. 

 

              14-İlçe merkezi ve mahallelerimizde ses yayın cihazlarının bakım onarım, yeni cihaz 

alımları ve montaj işleri yapılmaya devam edilecektir.  

 

               15-Stadyum ve belediyemize ait hizmet binalarının iç – dış cephe, çeşitli yerlerde 

kaldırım ve ihata duvarlarının boya ve badana işleri yapılacaktır. 

 

               16-Acıpayam Merkez Kapalı Pazar Yerinde Ramazan ayında  iftar çadırı 30 gün 

boyunca vatandaşlarımıza hizmet vermiş ve önümüzdeki yılda tekrar kurulacak 500-700 kişi 

arası ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız yararlandırılacaktır. 

 

              17-İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 20 ton kömür alınarak, dağıtımı yapılacaktır. 

            

               18-Mahallelerimizde bulunan büyük bayrak direklerinin yeni bayrak alımları 

sağlanacaktır. 

              



                19-Müdürlüğümüzce 2018 yılında 5 adet hizmet aracı,2 adet transit, 2 adet iş 

makinası alımı ile ilgili olarak DMO’nden temin edilecektir.  
 
 
   

                   20-İlçemiz de faaliyet gösteren 3 adet futbol kulübü vardır. a- Acıpayam Belediye 

Spor b– Kelekçi Gençlik Spor c– Yeşilyuva Spor 

               21-Tüm kulüplerimize malzeme, ulaşım ve sporculara yemek giderleri 

Belediyemizce karşılanmaktadır. Spor kulüplerimizin futbol sahalarının bakımı 

Belediyemizce yapılmakta ve yapılmaya devam edilecektir. 

              22-Acıpayam Belediye Spor kulübünde 2017-2018 sezonu futbol branşında 9 

katagoride yaklaşık 200 öğrenci lisanlı olarak spor yapmakta, Güreş branşında 50, voleybolda 

30 ve hentbol branşında da 30 öğrenci bulunmaktadır. Denizli ve Denizli ili dışında 

Acıpayam’ ımızı sporcularımız temsil etmektedir. Tarihi Acıpayam Yağlı Pehlivan güreşleri 

bu yıl yapılmış olup, güreş müsabakaları daha iyi şekilde geleneksel hale getirilecektir.  

               

                 23-Kültür ve Sosyal Etkinlikler ile ilgili proğramların devamı sağlanacak ve 

desteklenmeye devam edilecektir. 

             
                  24-Müdürlüğümüz, belediyemize ait yukarıda sayılan iş ve işlemlerin yerine 

getirilmesinde yürürlükteki mevzuat dahilinde yetkilidir.  

            

                  25-Müdürlüğümüz, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen 

sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, belediye başkanına ve başkan 

yardımcısına karşı da sorumludur.  

  

MALİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

2018 YILI PERFORMANS RAPORU 

 

                    1-Belediyemize gelen vatandaşların güler yüzle davranılması. 

                     2-Belediyemize gelen vatandaşları işlerinin vaktinde ve zamanında bir an önce 

yapılması ve yaptırılması. 

                     3-Belediyede alacağı bulunan vatandaşların ödemelerinin vaktinde yapılması. 

                     4-Belediyeye borcu bulunan vatandaşların borçlarının ödemeleri için gerekli 

işlemlerin yapılması. 

                     5-Gezici seyyar tahsilat kurulması. 

                     6-Bütçede bulunan ödeneklerin yerli yerine harcamalarını yapmaktır.     

                   Komisyon olarak Performansların   incelendiği ve yapılacak olan çalışmaların 

ilçemize hayırlı olmasını dileyerek  komisyonumuzca oybirliği ile karar verildi. Konunun 

Belediye meclisinde yeniden görüşülmesini arz ve talep ederiz. 



Plan ve Bütçe Komisyonu 

 

Şükrü YALÇIN          Birgül BURHAN     Abdullah SÖNMEZ     Vildan KİRİŞ       Ömer 

YALÇINDAĞ  

 Komisyon Başkanı             Üye                                 Üye                           Üye                     Üye  

 

 


