Bu Kitapçık Mali Hizmetler Müdürlügü Tarafından Hazırlanmıstır

İSTİKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal!
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va’dettigi günler hakk’ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arsa değer belki başım.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal!
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Saygı değer Alaşehirliler;
“ İddialıyız, Şehrimizi Ala – Şehir
yapacağız, Hizmet Kervanı yolculuğu aralıksız sürecek.
”
Alaşehir Belediyesi olarak hedefimiz; “Önce İnsan”
anlayışından yola çıkarak Alaşehir halkına ve
ziyaretçilerine en kaliteli yerel hizmeti vererek, onlara
çağdaş bir şehirde yaşama imkânı sunmaktır. Ayrıca;
çalışanlarımızın gücünü ve öz kaynaklarımızı en etkili ve
verimli bir biçimde kullanan, plan ve projeye önem veren,
şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutan, hizmette en iyi
hedefleyerek, Alaşehir’de sevgi ve kültürle yoğrulmuş bir
yaşam kalitesini vermeye çalışmaktır.
Bu ülkü doğrultusunda çalışmalara başladık.
Görevini layıkıyla yerine getiren, öz kaynaklarını yerli
yerinde kullanan, harcadığı her kuruşun hesabını bilen ve
veren bir belediye var artık. Mali disiplini sağlamakla
başladık işe. Önceliği yol çalışmalarına verdik. Kısa sürede
bu çalışmalarda önemli bir mesafe kat ettik.
Bu amaçla 2014 yılını hizmet yılı ilan ettik. 25 bin metre uzunluğundaki yolu sıcak asfalt ile
kapladık. 36 bin metre de altyapı hizmeti verdik. Rutin belediyecilik hizmetlerini hiç aksatmadan
yerine getirdik. Sosyal belediyecilik anlayışını yeniden dizayn ettik. Alaşehirlilerin bize emanet ettiği
emanetini yerli yerinde kullandık. Hizmetlerimize geçen yıl 10 milyon (Trilyon) TL harcadık.
İlçe’nin yarınlarında, artık caddeleri aydınlanmış, yeni prestij caddeler oluşturulmuş ve yaşam
alanlarıyla, vatandaşının gönlünü tekrar kazanmaya başlamış, uluslararası festivallere ev sahipliği
yapan bir Alaşehir’den bahsediyoruz. Daha doğrusu bölgenin marka ilçelerinden birinden
bahsediyoruz. Bunlar hayal değil, bizim özlemimizdir. Mutlaka gerçek olacak.
Belediye Başkanlığı görevinde Sosyal Belediyecilik anlayışını da ön planda tutarak önce tespit,
sonra doğru teşhis noktasından hareketle çalışmalarımıza başladık. Belediye olarak hizmetinden
sorumlu olduğumuz halkımızın, Sosyal, Kültürel ve Şehircilik açısından tüm ihtiyaçlarını imkânlar
ölçüsünde karşılamaya gayretle devam etmekteyiz. Bunları yaparken Belediyeciliğin imar, yol, park
çalışmaları ve diğer rutin hizmetlerle sınırlı olmaması düşüncesiyle Alaşehir İlçesini geliştirmek,
kalkındırmak ayrıca sosyal, kültürel, sportif ve diğer Belediyecilik hizmetleri ile de günümüz
insanlarını mutlu kılmak, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir kent bırakmak amacını taşımaktayız.
Belediye kaynaklarını ve teknik imkanlarını en verimli şekilde kullanmaya özen göstererek,
israfçı değil, İnsaflı Belediye sloganı ile çalışıyoruz. Kamunun hak ve hukukunu koruyarak,
halkımızın parasını Alaşehir’e layık hizmetlere ve liyakatli bir şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz.
BELEDİYEMİZİ EVİMİZİ YÖNETİR GİBİ YÖNETİYORUZ! YANİ BEYTÜL MAL’E SAHİP
ÇIKIYORUZ.
Yaptıklarımızı yeterli görmemiz bizim açımızdan mümkün değildir. En kısa zamanda, sosyal ve
kültürel belediyecilik anlayışımızı daha da geliştirmek öncelikli hedefimiz olacaktır. Hemşerilerimizin
haklarının gözetildiği, görüşlerinin değer kazandığı sosyal bir belediyecilik anlayışı sunacağız. Hem
şekli büyümede, hem de kent hayatının kalitesinin arttırılmasında bütün yeniliklere açık olacak,
Alaşehir’i Alaşehirlilerle birlikte yöneteceğiz.
Alaşehirliler rahat olsun. Emanetleri emin ellerde. Bu duygu ve düşüncelerle hizmetlerinde
olmaktan onur duyduğumuz ve kendilerine hizmet etmekten büyük mutluluk hissettiğimiz değerli
Alaşehirlilere sevgi ve saygılar sunuyor, sizleri Rabbime emanet ediyorum.
BU GÜN ÜNÜZ DÜNDEN YARININIZ BU GÜNDEN DAHA MUTLU VE GÜZEL OLSUN… HEP
BİRLİKTE DAHA GÜZEL YARINLARA TEMENNİSİYLE, SAYGILAR SUNUYOR, TÜM
ALAŞEHİRLİLERİ RABBİME EMANET EDİYORUM.
Dr. Gökhan KARAÇOBAN
Belediye Başkanı

MİSYONUMUZ
Alaşehir’i “ Huzur ve Refah İçinde Yaşanan bir Şehir ” yapmak.
Alaşehir Belediyesi, Alaşehir’in, huzur ve refah içerisinde yaşanan bir şehre dönüştürülmesini
kendisinin misyonu olarak kabul etmektedir.
Misyon kısaca, kurumun kişiliği, kimliği ve varlık nedeni olup kuruluşun “varlık sebebim nedir?”, yani
“Niçin varım?” sorusuna verdiği cevaptır. Belediyeler, belde ve belde halkının ortak nitelikteki medeni
ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. Gelişen ve değişen dünyamızda
insanlarımızın ve şehirlerimizin ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Ekonomik ve sosyal
gelişmeye paralel olarak temel ihtiyaçları karşılanan toplumda yeni talepler ortaya çıkmaktadır. Belediyeler,
belde ve belde halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren kuruluşlar olarak, kentin gelişimini ve
kent insanının ihtiyaçlarını sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde karşılamak zorundadırlar.
Belediyeler; şehirlerin planlanmasından imara uygun yapılaşmasının sağlanmasına;
Su, kanal, yol gibi alt yapı hizmetlerinden, park, otopark, oyun parkı, spor alanları ve tesisleri gibi
toplumsal yaşam için zorunlu olan donatı alanlarına;
Halkın sağlığı için işyeri denetimlerinden, toplumsal nizam için gerekli önlemleri almaya;
Beldenin temizliğinin sağlanmasından, çevrenin korunmasına; ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda
bulunmaktan, kültürel faaliyetlerin organize edilmesine kadar çok değişik alanlarda hizmet vermekle
yükümlüdür. Bu görevlerinin yanı sıra 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yeni görev ve yetkiler de belediyelere
verilmiştir. Acil yardım, kurtarma, ambulans, şehir içi trafik, turizm, tanıtım, okul öncesi eğitim, devlete ait
okulların bakım, onarım ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık tesisleri, kültürel ve tabiat
varlıklarının korunması gibi hizmetlerin yanı sıra “ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi” gibi ekonomik kalkınma
ile ilgili görev ve yetkiler de verilmiştir. Belediyelerin görev ve yetkilerine bakıldığında, bir insanın
doğumundan ölümüne kadar geçen süre içerisindeki her aşamasında belediyelere sorumluluk yüklendiği
görülmektedir. Dolayısıyla belediyeler kentlerin gelişimi ve kentte yaşayanların ortak ihtiyaçlarının
karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Belediyelerimizin bu görevleri etkin biçimde
yerine getirmeleri, kenti, huzur ve refah içerisinde yaşanan bir yerleşim birimi haline getirir. Bu sebeple
Alaşehir Belediyesi, Alaşehir’in, huzur ve refah içerisinde yaşanan bir şehre dönüştürülmesini kendisinin
misyonu olarak kabul etmektedir.
VİZYONUMUZ
Hizmette ve Kalitede “Örnek Belediye” olmak
Alaşehir Belediyesi, Alaşehir halkının belediyeden beklediği hizmetleri kaliteli, verimli, etkin biçimde
gerçekleştirmeyi ve bu çalışmalarıyla da diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmayı kendisine vizyon olarak
belirlemiştir.
Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecektir. İnsan grupları tarafından benimsenen bir
idealdir, bir ümittir. Daha açık bir ifade ile Vizyon; kuruluşun “Ne olmak istiyoruz” sorusuna vereceği cevaptır.
Kuruluş amacı toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak olan ve toplumdan aldığı yetki ile ve yine toplumun
kaynaklarını kullanarak hizmet üreten kamu yönetimi, uzun süredir sürekli eleştirilmektedir. Kaynakların israf
edildiği, halkın görüş ve değerlendirmelerine yer verilmediği, kırtasiyecilikle özdeşleşen bürokratik anlayışla

hareket edildiği, formalitelere bağlı kalmak uğruna sorun çözme anlayışının feda edildiği ve benzeri birçok
eleştiri yapılmaktadır. Uzun yıllar devletten bekleyen, devlet karşısında kendisini hesap verme konumunda
gören birey ve toplum, demokrasi kültürünün ve özgürlüklerinin gelişmesi ile etkilenen olmaktan çıkarak
etkileyen olma aşamasına girmiştir. Artık, kamu yönetiminin kendisine hizmet amacıyla kurulduğu ve
dolayısıyla asıl patronun kendisi olduğu bilincine ulaşan toplum, kendisine sunulanla yetinmemektedir. Kamu
yönetimine yönelik eleştirilerdeki artış, kamu yönetiminin yerelde örgütlenmesi olan belediyeleri de
kapsamaktadır. Halka daha yakın oldukları için belediyelerin icraatları daha geniş bir kitle tarafından ve daha
yakından takip edilmekte; bu da eleştirilere zemin hazırlamaktadır. Belediyeler belde ve belde halkına hizmet
için kurulmuş kamu tüzel kişilikleri oldukları için beldeye ve belde halkına yönelik hizmetler sunmaktadırlar.
Dolayısıyla, belediyeler için kalite, belde ve belde halkına sunulacak hizmetlerin istenilen özelliklere sahip
olmasıdır. Burada kalite kavramındaki etkinlik, verimlilik ve zamanında sunumunun önemi de göz önünde
bulundurulması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında belediyeler için kalite; belde ve belde halkına yönelik
hizmetlerin kendilerinden beklenen özellikleri taşıyan, etkin ve verimli biçimde ve zamanında üretilen ürün
veya hizmet olmalarını gerektirmektedir. Bir belediye hizmetinin hizmete bağlı özellikleri tamamen taşıması,
etkin, verimli ve zamanında üretilmesi de yeterli değildir. Bu hizmetin aynı zamanda vatandaşı memnun
edecek biçimde sunulması da önem arz etmektedir. Vatandaşın belediye hizmetlerinden beklentisi her geçen
gün nitelik ve nicelik yönünden artmaktadır. Artık sadece daha fazla hizmet değil, daha kaliteli hizmet talep
edilmektedir.
Alaşehir Belediyesi, Alaşehir halkının belediyeden beklediği hizmetleri kaliteli, verimli, etkin biçimde
gerçekleştirmeyi ve bu çalışmalarıyla da diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmayı kendisine vizyon olarak
belirlemiştir
YÖNETİM İLKELERİMİZ
İnsan odaklı olmak
Alaşehir Belediye Yönetimi olarak temel ilkemiz insan odaklı hizmettir. Çünkü kamu kurumları ve
belediye, insana hizmet etmek için vardır. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düşüncesinden hareket eden
belediyemiz, bütün hizmet politikalarının merkezine insanı koymuştur.
Katılımcı yönetim
Demokrasiyi üstün kılan, halkın siyasal sisteme katılımı ve denetimidir. Katılımın amacı siyaseti ve
yönetimi etkilemektir. Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer
devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme
çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı
zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine
de katkı sağlamaktadırlar.
Şeffaflık, hesap verebilirlik
Gizlilik; kamu yönetimindeki yolsuzluğun, verimsizliğin, kayırmacılığın, politik ayrımcılığın en önemli
sebepleri arasındadır. Bu olumsuzluklar da kamu yönetiminin kendisinden beklenen fonksiyonları yerine
getirmesini engellemekte, toplumsal kaynakları verimsiz kullanımla harcamakta ve halkın kamu kurumlarına
olan güvenini zedelemektedir. Şeffaflığın temeli ilgili olan herkesin gereksinim duyduğu bilgiye
erişebilmesinin sağlanmasıdır. Belediyelerimiz, şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de sahip
olmalıdır. Vatandaş, “yetki veren” dir ve kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi
ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir ve belediyemiz için bu yaklaşım temel
ilkelerimizdendir.
Eşitlik ve adalet
Belediyemizin karar ve uygulamalarının adalete dayanması, hizmette adil olunması temel
ilkelerimizdendir. Adalet, idarenin bütün eylem ve işlemlerinde temel alması gereken en yüce değerdir. Adil
hizmet, hizmetin öncelik sırasına göre verilmesini gerektirir. Adil yönetim de haklının hakkını teslimi

gerektirir. Belediyemiz hizmet sunumunda Alaşehir’de yaşayan herkesi aynı önemde kabul eder ve kimsenin
ayrıcalıklı olmasına müsaade etmez.
Kaliteli hizmet
Vizyonumuzun açıklamasında da belirtildiği gibi, belediyemizin kalite politikasına göre; belde ve belde
halkına yönelik hizmetlerin, kendilerinden beklenen özellikleri taşıyan, etkin ve verimli biçimde ve zamanında
üretilen ürün veya hizmet olmalarını gerektirmektedir.
Sorumluluk
Alaşehir Belediyesi, misyonunun gereği olarak Alaşehir’in gelişimi ve Alaşehirlilerin ortak ihtiyaçlarını
en etkin, verimli ve kaliteli biçimde karşılanması için kendisini sorumlu olarak kabul eder.
Sorun çözücü/mazeret üretmeyen
Belediyemiz, Alaşehir’in ve Alaşehirlilerin ihtiyaçlarını karşılama, onlara kentsel hizmet sunma
konusunda karşılaşacağı sorunlara çözüm üretmekle kendisini zorunlu görmektedir. Belediyemiz, sorunlar
karşısında mazeret üretmek veya mazeretlerin ardına sığınmak değil, çözüm üretme konumunda olduğunun
bilincindedir.
Planlı-programlı çalışma
Alaşehir Belediyesi, planlı-programlı çalışmayı temel ilkeleri arasında kabul eder.
Çalışanlarıyla bütünleşmek
Belediyemiz, çalışanlarının belediye faaliyetlerine daha etkin ve gönüllü katılımı yolu ile hizmetleri
nitelik ve nicelik yönünden geliştirmeyi temel ilkeleri arasında kabul etmektedir.
Sürekli eğitim, gelişim
İlçe ve ilçe halkına daha iyi hizmet verebilmek için sürekli gelişim çabası kalkınmasında etkin bir güç ve
kaynak olarak kullanmayı hedeflemektedir.
Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme
Belediyelerimiz, “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme
imkânından ödün vermeksizin karşılamak”, doğaya ve çevreye karşı gereken hassasiyeti korumak ve
kentlerimizi içinde yaşayanlara huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir
yerleşim alanına dönüştürmekle yükümlüdürler. Alaşehir Belediyesi, Alaşehir’in gelişimini çevreye duyarlı,
gelecek nesillerimizin de haklarına saygılı biçimde gerçekleştirmeyi ve ilçemizin sağlıklı yapılanmasını temel
ilkeleri arasında kabul eder.
Gelişen teknolojiden azami ölçüde yararlanma
Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli içerisinde olmamız gereklidir.
“ Bir günü bir gününe denk olan ziyandadır ” anlayışından hareketle her gün daha iyiye, daha güzele ulaşmak,
nitelik ve nicelik olarak daha fazla hizmet üretmek için sürekli gelişim anlayışıyla hareket etmemiz
gerekmektedir. Sürekli iyileştirme çalışmalarında esas alınması gereken süreçler ve çalışanlardır.
Kurumumuzun tüm kademelerinde düzenli eğitim gerekli görülmektedir. Çünkü bilgi ve becerileri gelişen
çalışanların kuruma katkı dereceleri de artacaktır. Eğitim ve beceri düzeyi yüksek personelin kuruma katkısı
tartışılmaz bir gerçektir.
Bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma
Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli kaynaktır. Hızlı değişim ve
gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyeler bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme dönüştürme
becerisini gösterebildikleri oranda başarıyı yakalayacaklardır. Bu sebeple Alaşehir Belediyesi olarak bilgiye
ulaşmayı ve bilgiyi kullanmayı temel ilkelerimiz arasında kabul ediyoruz.

Sosyal ve kültürel politikalar
Sosyal belediyecilik; kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını
kapsayacak şekilde sosyal amaca katalize eden; işsiz ve kimsesizlere yardım yapılması, sosyal dayanışma ve
entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyo – kültürel faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için gerekli
olan altyapı yatırımlarının yapılmasını öngören; bireyler ve toplumsal kesimler arasında zayıflayan sosyal
güvenlik ve adalet mefhumunu güçlendirmeye yönelik olarak mahalli idarelere sosyalleştirme ve sosyal
kontrol işlevleri yükleyen bir modeldir. Belediyemiz sosyal sorumluluklarının bilincinde, sosyal kalkınmayı
artırıcı çalışmalar gerçekleştirmeyi temel ilkeleri arasında kabul etmektedir.
Etkin kaynak yönetimi
Alaşehir Belediyesi, sahip olduğu mali, beşeri, fiziki kaynakları doğru yerde ve doğru biçimde
kullanarak etkinlik ve verimlilik ilkesine riayet edecektir. Alaşehir Belediye Yönetimimiz, sadece kendi
kaynaklarını değil, ilçemiz ve ülkemizin yatırımcı firmalarının sosyal duyarlılıklarını Alaşehir’imizin kaynaktır.
Hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyemiz bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi
eyleme dönüştürme becerisini gösterebildiği oranda başarıyı yakalayacaktır. Bu amaçla eğitim ve araştırma
faaliyetlerinin yanı sıra başta bilişim teknolojisi olmak üzere etkinlik ve verimlilik artışı sağlayan teknolojiden
azami yararlanma ilkemizdir.

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 14 ve 15. Maddesinde
aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.
Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı, coğrafî ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre
sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve
mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor,
sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini
yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için
koruma evleri açar.
b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir.
Her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir. Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;
kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin
korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına
uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve
gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün
başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı
yapabilir. (İptal İkinci Fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 24.1.2007 tarihli ve E. 2005/95, K.2007/5 sayılı Kararı ile)
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate
alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.
Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün 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.
Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve
girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak
ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin 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 dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su,
atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur
suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek;
kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her
türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve
depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan
sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek,
tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat
limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına
izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar
vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve
denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan
seyyar satıcıları faaliyetten men etmek. İzinsiz satış 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 dışı malları yoksullara
n) Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin
belirli yerlerinde toplamak. Hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)
depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini
belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma 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 işletmek, işlettirmek veya kiraya
vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi,
Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının
kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir. Toplu taşıma hizmetlerini
imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma
hatlarını kiraya verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
İl sınırları içinde Büyükşehir 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 çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz
olarak yapabilir veya yaptırabilir. Bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal
hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı
dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla
kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde
fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.
ORGANLAR
5393 sayılı Belediye Kanununa göre belediye yönetiminin organları; “belediye başkanı”, “belediye
meclisi” ve “Belediye Encümeni”nden oluşmaktadır. Aşağıda bu organlara ilişkin görev tanımları ilgili organik
kanundaki yasal dayanaklar gösterilerek verilmiştir.
BELEDİYE BAŞKANI
(5393 sayılı Belediye Kanunu/ 38. Madde)
Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak Belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek,
Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak,
Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini
oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans
ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak,
Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil
etmek veya vekil tayin etmek,
Meclise ve encümene başkanlık etmek,
Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak,
Bütçeyi uygulamak. Bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek,
Belediye personelini atamak,
Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek,
Şartsız bağışları kabul etmek,
Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek
ve özürlüler merkezini oluşturmak.
Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen
görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
BELEDİYE MECLİSİ
(5393 sayılı Belediye Kanunu/ 18. Madde)
Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans
ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel
sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni
plânını kabul etmek.(Ek cümle: 1.7.2006–5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir
Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili
Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından
onaylanır.
Borçlanmaya Karar vermek,
Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir
taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla
kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler
için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
Şartlı bağışları kabul etmek,
Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye
uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu
ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile
yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve
değiştirilmesine karar vermek.
Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması,
birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve
benzerlerini kabul etmek.
Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle
karşılıklı iş birliği yapılmasına, kardeş kent ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek
amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine, bu çerçevede arsa, bina
ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek,
Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek,
Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.
BELEDİYE ENCÜMENİ
(5393 sayılı Belediye Kanunu/ 34. Madde)
Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş
bildirmek.
Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
Kanunlarda öngörülen cezaları vermek,
Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile
tasfiyesine karar vermek.
Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı
geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemektir.

DOĞAL YAPI
Alaşehir İlçesi, İç Ege
Bölgesinde, Batı Anadolu'daki
doğu-batı yönlü ovalardan biri
olan Gediz ovasının doğu
kesiminde
bulunmaktadır.
Yüzölçümü 977 km2 dir.
Alaşehir ilçe merkezi 28
derece 31 dakika 38 saniye doğu
boylamı, 38 derece 21 dakika 41
saniye kuzey enlemi üzerinde
bulunmaktadır
İlçe
merkezinin
deniz
seviyesinden yüksekliği 189
metredir.
İlçe, Alaşehir çayının da içinden aktığı bir grabenden ve bunu güneyden ve kuzeyden sınırlayan
oldukça yüksek plato ve dağlardan ibarettir. İlçenin coğrafi alanı içerisinde dört önemli jeomorfolojik ünite
bulunmaktadır. Bu jeomorfolojik üniteler güneydeki Bozdağlar kütlesi, kuzeyindeki Uysal dağları kütlesi ve bu
iki dağ kütlesi arasındaki Alaşehir ovası ve güneydoğusundaki engebeli Uluderbent çayı vadisidir.
Bozdağların ortalama yükseltisi 1000-1100 m kadar olan plato yüzeyleri üzerinde bazı yerlerde
yükseltisi 2000 m. yi aşan doğudan batıya doğru Dindarlı dağları (1040 m), Çaldağı (1430 m), Karaöküz dağı
(1396 m), Hacıalikarlığı (1839 m), Gözlüğbaba dağı (1879 m), Çulha dağı (1555 m), Karadağ(1400m) ve Kartal
tepe (2070 m) gibi yüksek doruklar bulunmaktadır. Genel olarak 1000 m yükseklikte bulunan kuzeydeki
dağlık kütleyi ise, doğudan batıya doğru sırasıyla Uysal dağları (1311 m), Umurbaba dağı (1555 m), Karadağ
(1108 m) ve Kaysan tepe (1135 m) oluşturmaktadır.
Gediz nehrinin bir kolu olan Alaşehir çayının içinden aktığı Alaşehir ovası, doğuda Kocaçay'ın dar bir
yarma vadiden çıkıp ovaya dahil olduğu kesimden başlamakta, Alaşehir çayının Gediz nehrine kavuştuğu
Salihli ovasına kadar devam etmektedir. 8 ila 15 km. genişliğindeki ova verimli topraklara sahiptir. Alaşehir
çayının kuzeyden güneye doğru akan önemli bir deresi olmamasına karşın güneyde Alaşehir Derbendi.
Buldan Derbendi, Sarıkız çayı, Zeytin çayı, Avra çayı, Şahyar deresi, Alkan çayı, Kurudere, Değirmendere ve
Göbekli deresi gibi güneyden kuzeye doğru akan dereleri vardır.
Gediz grabeninin doğu bölümünü oluşturan Alaşehir çayı vadisi, Batı Anadolu Fay kuşağı içerisinde
deprem riskinin yüksek olduğu bir sahadır. 28 Mart 1969 tarihinde, Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre 6.5
büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş; bu depremde 49 kişi ölmüş, 4651 konut ta yıkılmış veya çok ağır
hasar görmüştür.
DAĞLAR
Alaşehir’in güneyini kaplayan Bozdağlar (1900 m. ) doğudan batıya doğru uzanır. İzmir’de Çeşme
yarımadasını oluşturur. Çal dağı (1430 m. ), Gözlübaba dağı (1895 m. ) ve Umur baba dağı (1555 m. ) başlıca
dağlarıdır.
AVŞAR BARAJI
Alaşehir Çayı üzerinde kurulan Avşar Barajı, Alaşehir ve Sarıgöl İlçelerimizin ortasında bulunmaktadır.
Sulama amacıyla kurulan barajın su kapasitesi 23 Milyon m3 tür. Barajdan 130 bin hektar alan sulanmaktadır.
Ayrıca çok lezzetli olan aynalı sazan balığının üretimi de yapılır.

İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
Alaşehir İlçesi, İç Ege Alaşehir'in bulunduğu yer, Akdeniz ikliminden karasal iklime geçiş yeridir. Genel
olarak ılıman bir iklimin geçtiği Alaşehir'de yaz ayları oldukça sıcak ve kurak geçer. Yazın bölgede sıcaklığın 40
dereceye kadar çıktığı görülür. Kışın yıllık yağış ortalaması 500 m3 olup, yağışların büyük bir kısmı kış
aylarında düşer.
Alaşehir'de 21.785 hektar orman alanı bulunmaktadır. Bunun 12.664 hektarı verimli koru ormanı,
9.127 hektarı bozuk ormanlıktır. Diğer arazi çayır-mera, bağ-bahçe, tarla bitkileri ve kullanılmayan alanlardan
barettir.
EKONOMİ
Alaşehir’in ekonomisi bütünüyle tarıma dayalı
olup, tarım alanlarının hemen hemen yarısı bağ
alanlarından oluşur. Alaşehir ve yöresinde yıllara
göre değişmekle birlikte yılda ortalama 55-60 ton
çekirdeksiz kuru üzüm, 60000 ton sofralık sultani
yetiştirilmektedir. Bağcılığın yani sıra hububat, tütün,
meyvecilik (kestane, ceviz, kiraz, nar, elma) ayrıca az
sayıda küçükbaş hayvancılık, arıcılık, Alaşehir
ekonomisinde etkin rol oynar.
Alaşehir ekonomisinde sanayi geniş yer
kaplamamaktadır. En önemli sanayi sektörü: Tariş
Üzüm Entegre Üzüm Tesisi olup 44.250 m2 toplam
alan içinde 23.900 m2 kapalı alanı da 530 kişiye
istihdam sağlamaktadır. 65000 ton kuru üzüm alma kapasitesindedir. İşlenen üzümler İngiltere, Hollanda,
Almanya, Japonya, Hong-Kong, Tayvan ve diğer ülkelere ihraç edilmektedir. Çekirdeksiz kuru üzüm ihraç
ürünü olmakla birlikte iç piyasada da tüketilmektedir.
Ürün sezonunda kurulan yaş sebze ve meyve işleme merkezleri Alaşehir için iyi bir ekonomik
kaynaktır. Yaş olarak işlenen başta dünyaca ünlü sultani olmak üzere sebze ve meyveler Avrupa ülkelerine ve
hemen hemen tüm dünyaya ulaşmaktadır. Kiremit fabrikaları ve tavuk çiftlikleri küçük sanayicilerdir. Alaşehir
ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan seracılıkta son yıllarda yaygınlaşmaktadır.
ÜZÜM
Ulusal ekonomimizde büyük pay sahibi olan
tarım sektörü Alaşehir’de de önemli rol oynamaktadır.
Ülkemizin coğrafi konumu ve çevresel etkilerin
uygunluğu nedeni ilk bağcılık, tarımsal çalışmaların en
verimlisidir. Üzüm, kurutmalık, şaraplık ve sofralık
olarak ve yan ürünler (pekmez, şıra, kozmetik, ilaç vb.)
şeklinde değerlendirildiğinden, üzümden elde edilen
gelir, milli ekonomimizde ciddi bir yer tutmaktadır.
Diğer yandan arazi değerlendirmesi, toprak korunması,
insan gücü istihdamı ve beslenme açısından bağcılık
kendine özgü bir niteliğe sahiptir.
Binlerce yıldır topraklarımızda bağcılık yapıldığı
bilinmektedir. Bazı kaynaklar, M.Ö. 4000 yılından
itibaren olduğunu söylemektedir. Tüm dünyaya kuru, sofralık ve şaraplık üzüm ihraç etmemiz ürünlerin
dünya çapında kabul gördüğünün kanıtıdır. Birkaç ilimiz dışında tüm Türkiye’de bağcılık yapılmasına karşın,
üretim teknikleri ve verimlilikleri çok farklılık göstermektedir. En verimli bölge ise Ege bölgesidir. Manisa ili,
Ege Bölgesi bağ sahasının 1/3 ‘ünü kapsar. Ege bölgesinde üretilen üzümün yarısına yakınını üretmektedir.
Türkiye sofralık üzüm üretiminde 3. , çekirdeksiz üzüm üretiminde ise 2. Sırada bulunmaktadır. Ülkemizde
üretilen üzüm’ün %25’i sofralık, %35’i kurutmak, %40’ı ise şaraplık ve şıralıktır. Ege bölgesi çekirdeksiz kuru

üzüm, Marmara ve Trakya Bölgesinde Şaraplık ve sofralık üzüm, Orta ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde
çekirdekli kuru üzüm ve şıralık üzüm, Akdeniz bölgesinde ise turfanda sofralık üzüm yetiştiriciliği yapılır.
Kuru üzüm potansiyeli bakımından dünya üretiminin %40’ını sağlayan ülkemiz, çekirdeksiz kuru üzüm
üretiminde ABD’den sonra 2. , Yunanistan 3. , Avusturya 4. , Afganistan 5. , İran ise 6. Sıradadır. Alaşehir
ilçesinin 55 köy ve kasabasında bağcılık tarımı yapılmaktadır. Bağcılık ilçe çiftçilerinin en önemli gelir
kaynağıdır. Türkiye’de üretilen çekirdeksiz kuru üzüm’ün 1/3’ü ilçede üretilmektedir. İlçede çekirdeksiz üzüm
bağlarının %60 ‘ı goble (yer sistem-alçak alan sistemi) sistemdedir. Goble sistem çekirdeksiz üzüm bağlarının
1 dekarında ortalama 150-300 kg arasında çekirdeksiz kuru üzüm alınmaktadır. Bu sistem eski bir tekniğe
sahip olup olumsuz yanları çok fazladır.(İlkbahar donları, verim azlığı vb.). ilçede bulunan bağların %40’ı telli
sistem (Yüksek Sistem) çekirdeksiz üzüm bağıdır.
Yeni tesis edilen bağların tamamı telli sistemdir. Bu sistemde dekar başına verim ortalama olarak 500600 kg dır. Dekar başına 900-1000 kg çekirdeksiz kuru üzüm alınabilen bağlar vardır. Bu sistemde üretim
masrafları düşük, işçilik kolay, verim yüksektir. İlkbahar donlarından da zarar görmez.
İlçede bulunan çoğu bağda, bağ evleri vardır. Bağcılık yapanlar özellikle ürün döneminde 2-3 ay süre
ile bu evlerde konaklarlar. 10 gün içinde sürgünlerle büyüyen yapraklar toplanır. Nefis zeytinyağlı ve kıymalı
yaprak sarmalar işte bu yapraklarla yapılır. Alaşehir’in yaprakları tüm Türkiye’de aranan ve sevilen
yapraklardır. Bu yapraklardan yapılan sarmanın yeşil suyunun insanı rahatlattığı, sinirleri gevşettiği söylenir.
Yaş üzümün bozulmasına Bortyrtis adlı bir zararlı olmaktadır. Üretilen üzün yakın zamana kadar, uzun
süreli saklanamıyordu. 1984 yılında uygulanmaya başlanan UVAS sistemi ile bu sorun ortadan kalktı. UVAS
sistemi, sofralık taze üzümlerin ambalaj kutularının üzerine serilen 20×40 cm ebadında kimyasal işlemden
geçirilmiş bir kâğıt tabakasından oluşmaktadır. Üzümden oluşan nem UVAS kâğıdında kimyasal bir
hareketlilik başlatır. Bu sayede 12 hafta boyunca üzüm ilk günkü görünümünü ve tazeliğini korur.
Kurutmalık amacıyla üretilen çekirdeksiz üzümler bandırma işleminden geçer, ardından beton sergi,
kanaviçe, plastik sergi, kâğıt sergi ve sıvalı toprak sergilere serilerek kurutulur. Kesilen üzüm keleter adıyla
anılan kargıdan veya plastik sepetlere doldurulur ve özel olarak hazırlanan bandırma havuzlarında bandırılır.
İşlem sonrasında, üzümler hava sıcaklığına göre 7-9 günde kurular.
Çekirdeksiz kuru üzümde %66-67 Total Glisit (Karbon Hidrat), %2,6 protein, %3,4 kül, %14 rutubet,
yağ, vitamin ve renk maddeleri vardır.
100 gr. Çekirdeksiz kuru üzümde;
50 U.İ.A vitamini,
0,15 mg. B1 vitamini,
0,08 mg. B2 vitamini vardır.
TURİZM
Alaşehir yerli ve yabancı turistlerin ilgisini:
a) Avlanmak
b) Kaplıca ve maden suyu
c) Ticaret
d) Tarihi ve arkeolojik eserler, bakımından çeker.
İlçenin kuzeyindeki Kula dağları av hayvanlarının bolluğu nedeniyle av meraklıların daima ilgisini
çekmiştir. Ege bölgesinin her tarafından gruplar halinde günübirlik ve uzun süreli gelen avcılar ilçenin
turizmine olduğu kadar ekonomik hayatına da canlılık katar. Sarıkız kaplıca ve maden suyu bil hassa yerli
turistlerin çok sık ziyaret ettikleri yerlerdendir.
Alaşehir’e ticaret amacıyla gelenlerin sayısı da bir hayli kabarıktır. Son yıllarda ilçemizin sembolü
durumunda olan sultani çekirdeksiz üzüm’ün yaş olarak ihraç edilmeye başlaması bu işle uğraşan yerli ve
yabancı iş adamlarının ağustos ve eylül aylarında ilçeye akın etmelerine sebep olur. Bu amaçla Alaşehir’e
gelen iş adamları iki aya yakın burada kalırlar. Salı ve Cuma günleri kurulan ilçe pazarlarında ilçeye yakın
çevreden ticari amaçla çok sayıda vatandaşımız tarafından ziyaret edilir. Bugünlerde ilçe merkez nüfusu iki üç
katına çıkar. Tarihi ve arkeolojik değere sahip olan eserlerinde çokluğu turistik açıdan önem taşır. Özellikle

Hıristiyanlığın ilk yedi kilisesinden biri olan Saint John kilisesi sur kalıntıları ve galeriler turistlerin öncelikle
görmeyi arzuladıkları yerlerdir. Yukarıda sözü edilen tarihi ve arkeolojik değere sahip bu eserler bölgeye tur
düzenleyen seyahat acentelerinin programlarında yer almaktadır.
AVCILIK
Alaşehir’de av sahaları, Killik
beldesi, Tepeköy, Kasaplı, Matarlı
köyleri olup bu yörelerde, keklik,
tavşan,
kazıklı(çulluk)
avlanır.
Uluderbent
beldesi,
Bahadır,
Çarıkbozdağ, Bahçeli köylerinde ise
keklik, tavşan avcılığı yapılır.
Bahadır,
Osmaniye,
Kozluca,
Bahçeli,
Çerdin
yaylası
gibi
bölgelerde
domuz
avcılığı
yapılmaktadır. Avşar barajında balık avcılığı yapılır.
BELEDİYEMİZ TARİHÇESİ
İlçemiz M.Ö. 150-138 yılları arasında kurulmuş ve “Kardeş severlik” anlamındaki PHiLADELPHiA ismi
verilmiştir. Romalılar döneminde Romalıların Anadolu’daki en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Bizans’ın
da önemli bir askeri üssü olmuş ve bu yüzden birçok saldırıya maruz kalmıştır. Bu dönemde yapılan ve şehri
çevreleyen surlar hala günümüzde de görülmektedir. Alaşehir 1389 yılında Yıldırım Bayezid tarafından kesin
olarak Türk topraklarına katılmıştır. O tarihte Yıldırım Bayezid Han ne “ALA - ŞEHİR” diyerek bu günkü isminin
gelişini hazırlamıştır.
1520’ de Kanuni Sultan Süleyman döneminden, 1922 yılına kadar Alaşehir; Aydın ili Saruhan
Sancağına bağlı bir ilçe olarak
kalmıştır. 1922 yılında, Saruhan
Sancağı Aydın ilinden ayrılarak, önce
bağımsız sancak 1923 yılında ise
Saruhan iline dönüşmüştür. Alaşehir
ilçesinin Saruhan iline idari bağlılığı
devam etmiştir.
1927 yılında Saruhan ismi Manisa
olarak değişmiş; Alaşehir o tarihten bu
yana Manisa ilinin ilçesi olarak
kalmıştır. Daha önce Alaşehir’ e bağlı
bir bucak olan Sarıgöl, 1957 yılında
Manisa’ ya bağlanarak müstakil bir ilçe
olmuştur.
Alaşehir ilçesi 02.01.1921
tarihinde teşkilatlanarak belediye
olmuş ve Alaşehir’ e ait ilk imar planı
Mühendis Ali Bey tarafından 1922’ li yıllarda “Şehir Yerleşim Planları” adı ile hazırlanmıştır. İlçenin ilk resmi
imar planı 1971 yılında yapılmıştır. Bu imar planı 1977 yılında yenilenmiş, 1987 yılında da tekrar
düzenlenmiştir, ilçenin imar planı 28 paftadan ibadettir.
Alaşehir belediye sınırları içerisinde 15 mahalle bulunmaktadır. Belediye’ ye ait 2001 yılında
tamamlanan 1710 hektarlık hali hazır harita mevcuttur. Belediye mücavir alanı 1663 hektarlık bir sahayı
kapsarken, 73 hektarlık alanda imar planı çalışması yapılmıştır. Belediye meclisi tarafından (2000 Aralık –

2001 Mart tarihlerinde yapılan toplantılarda) mücavir alanın kuzey ve doğu yönünde genişletilmesi
kararı alınmıştır. Bu yöndeki çalışmalar halen sürdürülmektedir.
İlçenin alt yapısıyla İlgili olarak 1984 yılında İller Bankası aracılığıyla bir proje hazırlanmış, o tarihte
başlayan çalışmalar aralıksız sürdürülmüş, 2001 yılı sonunda döşenen kanalizasyon hattı 75 km’ yi bulmuştur.
1980 yılına kadar ilçenin içme suyu ihtiyacı kuyulardan faydalanılarak karşılanmış, 1984 yılında terfi
sistemi yapılarak su ihtiyacının giderilmesine devam edilmiştir.
Belediye içme suyu Afşar Barajında ve Evrenli köyünde bulunan ( sondaj kuyularından) yaklaşık 17
km.den İller Bankası tarafından döşenen İsale hattı ile gelmekte ve ilçe merkezine yaklaşık 80 km’ lik bir hatla
dağıtılmaktadır. 2001 yılında yetersiz gelmeye başlayan su kaynaklarına ilaveten belediye tarafından
başlatılan su arama sondaj çalışmaları sürdürülmektedir.
2001 yılında yapılan çalışmalar sonucunda, ilçe hudutları dâhilinde 480 hektar meskûn ve 1230 hektar
da gayri meskûn alan olduğu tespit edilmiştir. Meskûn alanda 1847 adet işyeri, 3800 adet de tek ve çok katlı
konut bulunmaktadır.
1999 yılında yaşanan Marmara depreminden sonra Alaşehir’ de zemin etüt çalışmaları titizlikle
yapılmaya, başlanmış binaların ruhsatlandırılması konusu sıkı takibe alınmış ve konutlarda kat
sınırlandırılması getirilmiştir.
TARİHİ YAPILAR
SURLAR
Doğu Roma İmparatorluğu zamanında
şehrin korunması amacıyla yapılan
surlar günümüzde hemen hemen
özelliklerini kaybetmiş durumdadır.
Şehri 4 yanından saran surların kalınlığı
2,5metre, yüksekliği 8 metre, uzunluğu
8 km. olup, siyah taş parçalarıyla ve
Horasan harcı kullanılarak yapılmıştır.
Kiremişli,
Kirmastı,
Elhizar
ve
Dombaykapı olmak üzere 4 tane kapısı
mevcuttur. İlk yapıldığında surlar

üzerinde 30-40 metre aralıklarla gözetleme kuleleri olduğu
tespit edilmiştir. Surların günümüze ancak kalıntıları
ulaşabilmiştir.
ŞEYH SİNAN TÜRBESİ
Kendi adını taşıyan caminin bahçesinde bulunan türbe
kapısı üzerinde asılan kitabeye göre 1465 yılında yapılmıştır. Aynı kitabeye göre Şeyh Sinan 1482 yılında
ölmüştür. Kare planlı türbenin üzeri kurşun kaplıdır. Osmanlı mimarı tekniği ile yapılmıştır. Burada Şeyh Sinan
ve aile bireyleri yatmaktadır. Cami avlusunda şadırvan ve mezar taşları bulunmaktadır.

ST. JEAN KİLİSESİ
İncil’in ikinci bölümü Yeni Ahit
olarak adlandırılır. Son bölümü de
Küçük Asya Havarisi adıyla bilinen
“Havari Yuhanna” nın vahiylerini
bildirir ve bu kısımda dünyanın sonu,
kıyamet günü gibi kavramlardan söz
edilir. İşte bu kitapta adı geçen ve
kendilerine mesajlar yollanan Yedi
Kilise, Hıristiyanlığın ilk kiliseleri olarak
kabul edilir. Söz kunusu Yedi Kilise,
Türkiye sınırları içerisindedir.
Kutsal kitap’ın son kısmı
“Yuhanna’nın Apokalips”i diye tanınır
ve bazı durumlarda bu “apokalips”
sözcüğü kıyamet gününe eş anlamlı olarak kullanılır. Bu bölümde kullanılan simgeler de ilginçtir. Yedi Kollu
Şamdan aslında bir Musevi simgesi olmakla birlikte burada Küçük Asya’nın yedi kilisesini, yedi yıldız da bu
kiliselerin meleklerini ya da daha somut bir ifadeyle, kiliselerin rahiplerinin belirtir. Hz. İsa, Havari Yuhanna’ya
görünür ve bu yedi kiliseye iletilmek üzere “mesajlar” verir. Kutsal Kitap’ta yer alan bu yedi kilise, Efes
(Selçuk), İzmir, Bergama, Thyateira(Akhisar), Sardes (Salihli), Philadelphia (Alaşehir) ve Laofikeia (Goncalı)’da
bulunmaktadır.
Burada kilise sözcüğü, bir “bina”dan ziyade bir “cemaat” anlamındadır. İk dönemlerde Hıristiyanlar,
çıkarları sarsılan Musevi ve çok tanrılı toplumların baskısı altındaydı. O günlerde ayinlerini yapmak için
dağlarda, mezarlıklarda, katakomplarda gizli gizli toplanan yeni din taraftarlarının, Küçük Asya’nın en küçük
kentinden bile adeta adres belirtir gibi belirli bir kilisede bir araya gelmeleri düşünülemezdi elbet.
Altıncı kilise Bergama (Pergamon) kralı II. Attalos tarafından kurulduğu kabul edilen Philadelpheia’dadır.
Bugün Alaşehir olarak tanınan bu antik kent, zamanında Küçük Asya’nın batı bölgeleri ile iç bölgeleri arasında
bir geçiş kapısı olarak ticaret dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Altı paye (fil ayağı) üzerine kurulan yapıtın
bugün sadece üç tanesi ayakta kalabilmiştir. Payelerin 5 metre yüksekliğindeki fresk havari portreleri
tahrişler nedeniyle zor görülmektedir. Doğuya düşen paye duvarında Meryem ana önünde ayin yapan bir
grubun renkli tablosu da yine tahrişler
nedeniyle zor seçilebilmektedir. Kilise
günümüzde zaman zaman restore edilerek
korunmaya
çalışılmaktadır.
Kültür
Bakanlığı tarafından korumaya alınmıştır.
KURŞUNLU HAN
Kervansaray olarak yapılan bu
hanın Semiz Ali Paşa veya Gedik Ali Paşa
tarafından yapıldığı sanılmaktadır. 15481553 yıllarında yapıldığı tahmin edilen bu
yapıt 3 katlı olarak inşa edilmiş, ancak
günümüze sadece zemin katın dehlizleri
kalabilmiştir.

ANTİK TİYATRO
Erken Roma dönemine ait (M.Ö. 1.yy)
olan tiyatro 1983 yılında Kültür
Bakanlığı
tarafından
desteklenen
kazılar sonucu ortaya çıkmıştır.
Kazılarda ortaya çıkarılan eserler M.S.
2. Ve 3. Yüzyıla aittir. Tiyatro alanında
kazılar sürdürülmektedir.

KADIŞEYH TÜRBESİ
cami bahçesinde olan türbe Sarısu mahallesindedir. Türbelerde
kitabe yoktur. Alaşehir’in kadılarından olduğu rivayet edilen
Kadışeyh tarafından yaptırılan cami, günümüzde yıkılarak çağdaş
mimari ile inşa edilmiştir.

PAZAR CAMİİ
Ne zaman yapıldığı bilinmeyen
camii, 1969 yılında deprem sonucu
yıkılmıştır. 1975 yılında yeniden
yapılmıştır. Camide Mimar Sinan’ın
merkezi planı kullanılmıştır. Çarşı
içinde olan bu cami günümüz
mimarisi olarak görülmeye değer
niteliktedir.

YAĞHANE CAMİİ
Kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Evliya
Çelebi seyahatnamesinde çarşı kenarında Süylün Muslu Paşa
Cami ve Hamamı diye iki yer gösterilmektedir. Adı geçen
hamam halen varlığını sürdürmekte olup hamamla birlikte
anılan camii 1922 yılında yanmış ve yerine yeni bir cami
yapılmıştır.

KÜTÜK MİNARE CAMİİ
Kimin tarafından ve ne zaman yapıldığı
bilinmemektedir. Mimari tarzı, duvar örgü sistemi ve
planına bakılarak Yıldırım Bayezid dönemimde
yapıldığı düşünülebilir. Camide kare gövdenin üzeri
kubbe ile örtülüdür. Minaresi, şerefiyeye kadar
orijinaldir. Minaresinden dolayı güdük minare adını
almıştır.

YILDIRIM BAYEZİD CAMİİ
Günümüzde orijinal özelliği kalmayan cami
Yıldırım Bayezid tarafından yapılmış olup, Ankara
savaşında yenilmesiyle caminin çatışı ahşap olarak
tamamlanmıştır. Eni boyunun iki katı olan cami 3
şerefeli cami planına göre yapılmak istenmiştir.
Evliya Çelebi’nin yazdıklarına göre caminin ahşap ve
kiremitle örtülü olduğu anlaşılmaktadır. Alaşehir’in
işgalinde yakılan cami daha sonra eski şekliyle
onarılmıştır. Kuzey batıda bulunan minare kaidesi
orijinalliğini koruyor.
ŞEYH SİNAN CAMİİ
Tamamen orijinal bir yapıttır. Alaşehir’in
Osmanlı topraklarına katılmasıyla buraya yerleşen
ve fatihlerden olduğu anlaşılan Mahmut Fakih
oğlu ve Bursa’da Meftun Emir sultan halifesi Şeyh
Sinan tarafından yaptırılmıştır. Caminin planı
Osmanlı sanatının ilk dönemlerinde olduğu gibi
çok kubbeli ulu cami tipinde ele alınmıştır. Asıl
mekân 6 kubbe ile son mekân 3 kubbe ile
örtülüdür. Kubbenin ağırlığı içerideki iki sütuna ve
duvarlara verilmiştir. Kubbeler kurşunla kaplıdır.
İçerideki kalem işi süslemeler orijinaldir. Mihrap
ve minber devrin mimarisinden güzel birer
örnektir. Osmanlı sanatının ilk devirlerinden birer
örnek olan caminin duvarları iki sarı tuğla bir sıra taş tekniğine göre yapılmıştır. Caminin zaviye ve
kütüphanesi yangından tahrip olmuştur.
SARI SALTUK
Türkistan tarafından gelip, İslamiyet’in yayılması için çalışan mücahit Türk derviş ve erenlerindendir.
Asıl adı Mehmet Şerif Muhammet Buhari olarak ta anılır. Sarı Saltuk lakabıyla meşhur olmuştur. Memleketi
Buhara’dır. Horasan erenlerinden ve Hoca Ahmet Yesevi’nin halifelerindendir. Ahmet yesevi hazretleri, Hacı
Bektaş’ı Veli’den sonra Sarı Saltuk’u Horasan erenlerinden 700 kişi ile ona imdada gönderir. Meşhur tahta

kılıcını Sarı Saltuk’un beline kuşatarak, nasihatta
bulunur. “saltuk Mehmet’im Bektaş’ın seni Rum’a
göndersin. Var git yedi krallık yedi krallık yerde nam
ve şan sahibi ol” dedi. Sarı Saltuk bir çobandır. Hacı
Bektaş Sultan’ın emri ile Ulu Abdal ve Kişi Abdel’ı
yanına alarak Sinop’tan seccade üstünde
Gürcistan’a gider. Gürcüleri Müslüman ettikten
sonra, Dobruca’da Kaligra (Kalliakre) Kalesine Çıkıp
oradaki ejdarhayı öldürür. O çevredeki haklıda
İslamiyet’e davet eder ve oraya bir tekke yapar.
Hacı Bektaş’ın vefatından sonra bir ara Anadolu’ya
gelir. Fakat sonra yine Dobruca’ya dönüp orada
vefat eder. Vasiyeti gereğince müridleri ve bağlıları
bu yedi tabuttan birini alarak, baktıklarında içinde
Saltuk Baba’yı görürler böylece hepsi o’nu kendi
şehirlerine götürerek gömerler. Türk hâkimiyetinin ulaştığı her yere o’nun adına türbeler, makamlar ve
takkeler yapılmıştır. Meşhur seyyah Evliya Çelebi’nin anlattığı Baba Dağı’ndaki türbe II. Beyazıt Han
tarafından yaptırılmış olup çok ünlüdür. Sarı Saltuk Türbesi’nin kasabada olması, burada yaşayan insanlara
manevi bir haz vermektedir. İbrahim Gökçen “Tarihte Saruhan’ın Köyleri” kitabında Yeşilyurt’ta Sarı Saltuk’un
Türbesi olduğunu belirtir. Kasabaya girişteki parka Sarı Saltuk adının verilmesi kasaba halkını
onurlandırmıştır.
BELDE VASFINI YİTİRMİŞ BÜYÜK MAHALLELERİMİZ.
KİLLİK MAHALLESİ
Alaşehir’e 15 km. uzaklıkta 3500 nüfuslu bir
yerleşim birimidir. 1964 yılında belediye olmuştur. Deniz
seviyesinden yüksekliği 174 metredir. Türkiye’de ızgara
planın ilk uygulandığı örnek beldelerden birisidir. Ana
geçim kaynağını bağcılık oluşturur. 1000 dekar alanda
fıstık çamı üretimi yapılmaktadır. Buna paralel olarak
çiftçilik ve hayvancılıkla da uğraşılmaktadır. Ayrıca,
beldede küçük bir sanayi sitesi’ de mevcuttur.

YEŞİLYURT MAHALLESİ
Alaşehir’e uzaklığı 15 km. 5300 nüfuslu, 3
mahalleden oluşan belde 1963 yılında belediye
olmuştur. İlk adı Deller dir. En önemli geçim
kaynağı bağcılıktır. Küçük sanayi sitesi mevcuttur.
Kültür ırkı inek yetiştirilmektedir. Belde AlaşehirUşak karayolu güzergâhında bulunması nedeniyle
ulaşımı da karayolu ile rahatça sağlanabilmektedir.
En önemlisi Karun Hazinelerinin bir kısmı Yeşilyurt
yakınlarında bulunması nedeniyle belde arkeologların ve turistlerin dikkatini çekmektedir. Bu nedenle yörede
arkeolojik kazılar titizlikle devam etmektedir.

PİYADELER MAHALLESİ
Alaşehir’e 10 km. uzaklıkta 2600 nüfuslu,
ilçenin batısında bir yerleşim yeridir. İzmir-Afyon
demiryolu beldenin içinden geçmektedir. Halkının
çoğunluğunun Kütahya-Simav ilçesinden göç
edenlerin oluşturduğu belde 1992 yılında belediye
olmuştur. İlk adı Yayalardır. Beldenin geçim
kaynağı tarımdır. En çok bağcılık yapılır. Pamuk,

tahıl ve son yıllarda sebzecilik gelişme
göstermektedir. Piyadeler beldesinde 34000
dekar arazi bulunmaktadır. Beldede bulunan
yaklaşık 2000 dekar verimsiz arazinin ıslah
çalışmaları yapılmaktadır.
KAVAKLIDERE MAHALLESİ
Alaşehir’e 17 km. uzaklıkta olan bu belde
1968 yılında belediye olmuştur. Eski adı Dereköy
olan belde 6110 toplam nüfusa sahip beş
mahalleden oluşur. Ekonomisi tamamen tarıma dayalıdır. Tarımda ilk sırayı çekirdeksiz kuru üzüm alır. Tahıl,
cennet elması, kestane, kiraz, mısır diğer ürünlerdir. Beldenin ova kesimlerinde genelde hasat dönemlerinde
mevsimlik işçi yoğunluğu vardır. İzmir-Afyon demiryolu beldenin içinden geçer.
ULUDERBENT MAHALLESİ
Alaşehir’e 30 km. uzaklıkta, toplam 3137
nüfusa sahip, beş mahalleden oluşan ve 1975
yılında belediye olan bir beldedir. Deniz
seviyesinden yüksekliği 450 m. dir. Dağlık bir
bölge olarak adlandırılır. Geçim kaynağı tarıma
dayalıdır. En başta tütün üretimi gelmektedir. Son
yıllarda başta kiraz, zeytin, kestane ve elma olmak
üzere meyvecilik gelişme göstermektedir.
Derbent adıyla da anılır.

KEMALİYE MAHALLESİ
Alaşehir’e 18 km. uzaklıkta, toplam 1747
nüfuslu ve 1968 yılında belediye olmuştur. İlk
adı, Beştepeler üzerine kurulu yer anlamına
gelen Pendehoria’dır. Beldenin geçim kaynağı
tarıma dayalıdır. Bağcılık en önemli geçim
kaynağıdır. İncir başta olmak üzere tahıl, tütün,
susam, sebze ve meyve yetiştirilmektedir.
Kısmen de küçük ve büyükbaş hayvancılık

yapılmaktadır. Tarımda son sistem teknikler kullanılmaya özen gösterilmektedir. Beldenin içinden geçen
Alaşehir-İzmir eski kara yolu hattının değişmesi nedeni ile nüfus hızla azalmaktadır. Beldenin kuzeyinde
yıkıntı halinde Bizans dönemine ait kilise ve hamam vardır. Batısındaki ilk yerleşim alanında yedi gözlü bir
mağara bulunmaktadır.
TÜM MAHALLELERİMİZ VE MUHTARLARIMIZ
SIRA
NO

MAHALLE

MUHTARIN ADI SOYADI

1

AKKEÇİLİ

Mustafa AKÇAY

2

ALHAN

Hamit AKBULUT

3

AYDOĞDU

Sadullah KÖSE

4

AZITEPE

Hüseyin DOĞANLI

5

BADINCA

Mustafa DÜBEKÇİ

6

BAHADIR

İrfan YILMAZ

7

BAHÇEDERE

Nezir ERTÜRK

8

BAHÇELİ

Ömer UYSAL

9

BAKLACI

Mustafa TÜRK

10

BARIŞ (AKARCA)

Bekir KARATAŞ

11

BELENYAKA

Ahmet YÜZEL

12

BEŞEYLÜL

Ünal ZENGİN

13

CABERBURHAN

İlyas GİNİGEN

14

CABERFAKILI

Mustafa ŞEN

15

CABERKAMARA

Mülayim METİN

16

ÇAĞLAYAN

Bülent KURKUTALP

17

ÇAKIRCAALİ

Coşkun SENGER

18

ÇAMLIBEL

Mehmet KAVAK

19

ÇARIKBOZDAĞ

Hüseyin UYAROL

20

ÇARIKKARALAR

Hasan ZANGAL

21

ÇARIKTEKKE

Kazım TOPAK

22

ÇEŞNELİ

Adem EFE

23

DAĞHACIYUSUF

İbrahim YÖNTEM

24

DAĞARLAR

Süleyman KORKMAZ

25

DELEMENLER

Mehmet AKTÜRK

26

ERENKÖY

Ali GÖK

27

EVRENLİ

Yaşar USLU

28

ESENTEPE

İbrahim GÜRER

29

FATİH

Mümin IRK

30

GİRELLİ

Mehmet YILMAZ

31

GÖBEKLİ

Süleyman SANDAL

32

GÜLENYAKA

Mustafa KELEŞ

33

GÜLPINAR

İdris GİRGİN

34

GÜMÜŞÇAY

Şahin COŞKUN

35

GÜRSU

Hamit AYHAN

36

HACIALİLER

Özer DEMİR

37

HACIBEY

Abdilmüttalip ULUSU

38

HORZUMALAYAKA

Erol ADIGÜZEL

39

HORZUMEMBELLİ

İbrahim ILDIZ

40

HORZUMSAZDERE

Hasan KORKMAZ

41

HORZUMKESERLER

Ali SEYMEN

42

ILICA

Musa AKŞİT

43

ILGIN

Ali TÜRKMEN

44

IŞIKLAR

Fehmi ÖZBAY

45

İSMAİLBEY

İsa SARAÇ

46

İSMETİYE

Selim Şahin YAMAN

47

İSTASYON

Ahmet UNUT

48

KARACALAR

Mustafa BALKAN

49

KARADAĞ

Raşit ASLAN

50

KASAPLI

Halil GÜLMEZ

51

KAVAKLIDERE

Salih TAŞYOL

52

KEMALİYE

Bayram OPAK

53

KESTANEDERESİ

Hamza BALABAN

54

KİLLİK

Hüseyin SÜNGÜ

55

KOZLUCA

Kamil EKİZ

56

KURTULUŞ

Sadık YILDIRIM

57

KURUDERE

Dursun ÇELİK

58

MATARLI

Mustafa MEŞE

59

MENDERES

Süleyman YILMAZ

60

NARLIDERE

Sinan BAHÇALI

61

OSMANİYE

Ramazan KANDEMİR

62

ÖRENCİK

Şuayip ÇAM

63

ÖRNEKKÖY

Ahmet BAYGIN

64

PİYADELER

Mehmet BOZKURT

65

SAKARYA

Mustafa CURA

66

SARIPINAR

Yaşar BİLGİN

67

SARISU

Mustafa YENİKENT

68

SELCE

Mehmet KARACA

69

SERİNKÖY

Hasan GÜLMEZ

70

SERİNYAYLA

Hüseyin YAMAN

71

SOBRAN

İdris DÜNDAR

72

SOĞANLI

Erdem AŞÇI

73

SOĞUKSU

Bülent SİNE

74

SUBAŞI

Murat UYSAL

75

SOĞUKYURT

Yusuf KORKMAZ

76

ŞAHYAR

Ramazan BAYRAM

77

ŞEYHSİNAN

Mustafa YILMAZ

78

TEPEKÖY

Abduhrahman MALÇOK

79

TOYGAR

Yusuf AŞKIN

80

TÜRKMEN

Murat ATILGAN

81

ULUDERBENT

Bahattin ÖZTÜRK

82

ÜZÜMLÜ

Veysel KANDEMİR

83

YENİ

Ali KARABULUT

84

YENİCE

Şevket ÇÖMÇÖMOĞLU

85

YENİKÖY

Ali UYSAL

86

YEŞİLYURT

Hüseyin BİLGİ

87

YUVACALI

Ahmet KOÇ

NÜFUS BİLGİLERİ

GEÇMİŞ BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ

FİZİKİ KAYNAKLAR

NO TESİSİN ADI

KULLANIM AMACI

ADRESİ

1

Merkez Hizmet
Binası

2

Ek Hizmet Binası (4
Kat)

3

Ek Hizmet Binası

4

Ek Hizmet Binası

5

Konut

Başkanlık ve Toplantı Salonu
(Özel Kalem, Yazı İşl., Kültür ve
Sosyal İşler Md.)
Tahsilât, Emlak, Çevre Temizlik,
Bilgi işlem Hizmetleri
İmar İşleri Hukuk İşleri
Ruhsatlandırma ve Numarataj
İşleri
Fen İşleri, Mali Hizmetler, İnsan
Kaynakları, Tahakkuk ve Zabıta
Hizmetleri
Başkanlık Konutu

6

Çay Bahçesi

Azizin Çay Bahçesi

Soğuksu Mah.

8

Hamam

Hamam

Soğuksu Mah.

9

Ek Hizmet Binası

Çevre koruma Müdürlüğü İhale
Birimi

Beş Eylül Mah.

10

Sosyal Tesis

Depo ve Sosyal tesis

Baklacı

11

Sosyal tesis

Yüzme Havuzu

Ilıca Mah.

12

Sosyal Tesis

Spor tesisi ve binası

Ilıca Mah.

13
14

Sosyal tesis
Sosyal tesisi

Kır Restoran
Maden suyu bina ve tesisi

Ilıca Mah.
Ilıca Mah.

15
16

Sosyal tesis
Kapalı Pazaryeri

Sarıkız Sosyal tesisleri
Pazar yeri

Ilıca Mah.
Beş eylül Mah.

17

Şehir sineması

Sinema

Soğuksu Mah.

18
19

Düğün Salonu
Balık pazarı

Düğün Salonu
19 adet dükkân

Yeni Mahalle
Soğuksu Mah.

Beş Eylül Mah. Sümer oral Cad.
No: 115
Beş Eylül Mah. Sümer oral Cad.
Adil Meriç Sokak No: 6
Cumhuriyet meydanı

Yeni Mahalle
Yenice Mah.

Akkeçili
Alhan
Aydoğdu
Azitepe
Bahadir
Bahçedere
Bahçeli
Baklaci
Belenyaka
Caberburhan
Caberkamara
Çağlayan
Çakircaali
Çamlibel
Çariktekke
Çeşneli
Dağarlar
Dağhaciyusuf
Delemenler
Erenköy
Evrenli
Girelli
Üzümlü
Tepeköy
Toygar
Türkmen
Şahyar
Şubaşi
Ketanederesi
Selce
Ismetiye
Sobran
Soğukyurt
Osmaniye
Işiklar
Soğanli
Saripinar
Örencik
Narlidere
Karacalar
Matarli
Kozluca

2

2
2

6
1
1
10
3
4

1
1
3
9

1
3

1
2

1

2
2

7
1

1
1

1

1

6

1

4

6
2
1
1
1

2

2

1
2
7
2
1
3
4

1

7
3

5

1
1

2
8
4
3
2
1
2
4
1
2
5

4
2
2
3

1

3
4

2
7

43
10
1
1

1
22

3

5

1
6

1

1

1
1
3
1
3
1
47
1
6
1
10
2
1

1
1
2
4

2
1

4

1

1
1
2
7

2
2

10

3

Toplam

Yaylak

Çeşme ve meydanı

Harman yeri

K a h v e hane

Düğün S a l o n u

K ö y Konak - Oda

Bahçe

Meydan

Ç eşme ve Arsa

Lojman

Dükkan

Mera

Arsa

Tarla

MAHALLE
ADI

7
4
4
20
9
7
2
7
12
6
6
2
4
2
14
3
1
11
10
2
13
21
4
78
11
1
3
4
1
3
11
2
6
5
51
5
9
3
7
17
4
17

Kasapli
Hacialiler
Gürsu
Ilgin
Delemenler
İsmailbey
Çeşneli
Gümüşçay
Göbekli
Gülpinar
H.Keserler
H.Embelli
H.Sazdere
Badinca
Çarikbozdağ
H.Alayaka
Karadağ
Kurudere
Yeniköy
Toplam

7
1
2
3
2

90

7
3
22

5
1
2

1

1

1

1

4

1
1

1

3
1

2
4
1
2
7
22
15

5
13
1

3
4
2

1

1

4

15

18

1

2
1
8

1
89

2
9
1
8
1
384

1
1
1
38

5
27

6

2
2
3
1
92

1

11

14

1
8

4

2

7

104
2
2
14
10
23
3
9
14
7
14
27
17
2
5
21
5
10
8
720

NO

PLAKA

ARAÇ TİPİ

ARAÇ
MODELİ

1

45 ZH 479

1814 KARGO KANAL AÇMA

1986

2

45 ZF132

FİAT TRAKTÖR

1992

3

45 ZF 133

FİAT TRAKTÖR

1992

4

45 ZF 134

FİAT TRAKTÖR

1992

5

45 ZF 136

FİAT TRAKTÖR

1992

6

45 ZF 137

FİAT TRAKTÖR

1992

7

45 ZF 138

FİAT TRAKTÖR

1992

8

45 LS 023

FİAT TRAKTÖR

1989

9

45 Z 0663

MF TRAKTÖR

2001

10

45 ZH 412

MF TRAKTÖR

2001

11

45 ZL 474

ISIZU

2000

12

45 ZL 041

ISUZU

2000

13

45 ZD 268

DUCADU

2001

14

45 ZS 176

KİA KAMYONET

2000

15

45 ZV 244

ISUZU MEZBAA

1998

16

45 ZV 505

AMBULANS

1999

17

MAKAM ARACI

2000

19

45 ZT 999
SCARAB MİNAR
kullanılmayan araç
45 ALAŞEHİR 14

50 D MF KEPÇE

1984

20

45 ALAŞEHİR 06

WA 320-1 KOMATSU

1987

18

SÜPÜRGE

21
22

45 ALAŞEHİR 09

WB 70A KOMATSU

1998

45 ALAŞEHİR 07

PJ200 KOMATSU

1998

23

45 ALAŞEHİR 05

24

45 Z 0631 BOM

FATİH KAMYON

2001

25

45 ZF 884

FATİH KAMYON SULAMA

1992

26

45 ZR 233 VİLANJÖR

FATİH KAMYON

1994

27

45 ZC 153

FİAT DOBLO

2006

28

FİAT DOBLO

2006

FORKLİFT D30G

2006

30

45 Z 5999
45 ALAŞEHİR 15-BÜZ
ŞANTİYESİ
45 ZA 842

MOBİLLETTE

1999

31

45 ZA 397

MOBİLLETTE

1999

32

45 Z 0629

MOBİLLETTE

2000

33

45 ZU 925

PLANET 5

2000

34

45 Z 1827

PLANET 5

2004

35

45 Z 1829

PLANET 5

2004

36

45 Z 3095

PLANET 5

2005

37

45 Z 3096

PLANET 5

2005

38

45 Z 3094

YAMAHA 110 CRİPTON

2005

39

45 Z 1830

YAMAHA 105 CRİPTON

2005

40

45 Z 6866

YAMAHA

2005

41

45 Z 6864

YAMAHA

2005

42

45 Z 6865

YAMAHA

2005

43

45 Z 6867

YAMAHA

2005

44

45 Z 2699

MONDİAL

2005

45

45 Z 0670

PLANET 5

2000

46

45 Z 9465

KANUNİ

2008

47

45 Z 9466

KANUNİ

2008

48

45 ZZ 143

MOBİLLETTE

2002

49

45 Z 3104

PLANET 5

2005

50

45 Z 1831 ZABITA

YAMAHA 115 NOVA

2005

51

45 KA 2515 DEPOCU

MARTİAN 150

2007

52

45 ZC 112 AMBÜLANS

MERCEDES

2011

53

45 ALAŞEHİR 12-GRAYDER

54

45 KA 5569

MONDEAL

2011

55

45 KA 3098 ÇELİK

MOTORSİKLET

2010

56

45 KA 5618

MOTORSİKLET

2011

57

45 KA 5617

MOTORSİKLET

2011

58

45 Z 4083

PLANET 5

59

45 ZH 001
45 ALAŞEHİR 03-SAFER
ASFALT FİNİŞERİ
45 ALAŞEHİR 17-BİTELLİ
TOPRAK SİLİNDİRİ
Beton silme, kesme,
sıkıştırma makineleri.

RENAULT MAKAM

2011

FİNİŞER

2004

MAGURUZ

1998

29

60
61
62

DOZER İŞ MAKİNASI D6C

ŞAMPİYON 7300

1976

1988

63
64
65

45 ALAŞEHİR 13-HİTACHİ
Tipi-ZX33U–3
45 ALAŞEHİR 19-JCB 3CX4

Mini Ekskavatör

2011
2011

285 MF KEPÇE kepçe

67

45 KA 7965 -285 MF
45 ALAŞEHİR 18-CASE
VİBROMAX 854 S-02
45 KB 2567

68

45 KB 3146

YAMAHA MOTOSİKLET

2013

69

45 KB 4179

ZORRO MOTOSİKLET

2014

70

45 KB 4180

ARORA MOTOSİKLET

2014

71

45 KB 4181

ZORRO MOTOSİKLET

2014

72

45 KB 4182

ARORA MOTOSİKLET

2014

73

45 KB 4183

ZORRO MOTOSİKLET

2014

74

45 ZK 247

İVEKO ÇÖP 65,9

1994

75

45 ZK 249

İVEKO VİDANJÖR

1994

76

45 ZH 640

STEYR 8053 TRAKTÖR

1992

77

45 KA 5460

KANUNİ MOTORSİKLET

2011

78

45 ZE 707

MERCEDES AMBULANS

1999

79

45 ZR 003

FORD AMBULANS

1994

80

45 KA 3366

RENAULT

2011

81

45 ZF 312

MF240 TRAKTÖR

1991

82

45 Z 7906

MF240 TRAKTÖR

1987

83

45 Z 0780

FORD KARGO-211 KAMYON

2001

84

45 ZF 303

KARTAL OTOMOBİL

1992

85

45 Z 6071

MF 285 TRAKTÖR KEPÇE

1986

86

45 Z 6555

RENOULT MEGAN

2007

87

45 FK 390

FİAT TRAKTÖR

1981

88

45 ZR 403

TÜRK FİAT TRAKTÖR

1994

89

45 ZP 335

IZH PLANET MOTOSİKLET

2006

90

45 ZT 271

110/08 FATİH ÇÖP KAMYON

1995

91

45 ZE 885

FORT KAMYONET AÇIK KAS

2006

92

45 Z 2852

MERCEDES AMBULANS (BNZ)

2005

93

45 ZH 088

FATİH AKAR. TANKERİ

1988

94

45 KB 0590

FORT KAMYON ŞASİ

2012

95

İVEKO ÇÖP KAMYONU

İVEKO ÇÖP 65,9

1994

96

6610 FORT KEPÇE

FORT TRAKTÖR KEPÇE (K)

1984

97

HİDROMEK YENGEÇ

HİDROMEK KAZICI YÜKLEYİCİ 102S

2006

98

45 HU 817

LEYLAND SEPETLİ KAMYON

1986

99

45 DA 373

FORD TRAKTÖR

1975

100

45 ZC 862

ŞTEYİR TRAKTÖR

1991

101

45 Z 3003

RENAULT ARAÇ

2006

102

45 ZA 712

CULLAS MOTOSİKLET

2006

103

45 ZA 436

CULLAS MOTOSİKLET

2006

104

45 ZY 555

OPEL INSIGNA

2010

105

45 LE 404

RENAULT ARAÇ BİNEK

1990

66

ASFALT SİLİNDİRİ
MONDİEL MOTOSİKLET

1994
2013

106
107

ÇUKUROVA 883

ÇUKUROVA 883 K.YÜKLEYİCİ

2004

6610 FORD KEPÇE

6610 FORD KEPÇE

1984

108

45 ZN 006

PRO 518 ÇÖP KAMYONU

2006

109

45 AV 463

135 MASSEY TRAKTÖR

110

45 ZD 034

ŞTEYİR TRAKTÖR

111

45 LR 092

FİYAT TRAKTÖR

112

45 KB 1034

ISIZU NPR 5 ÇÖP KAMYONU

2012

113

45 ZZ 292

131 KARTAL TOFAŞ LPĞ

2000

114

45 ZP 405

RENAULT OTOMOBİL

2009

115

45 ZA 080

FORT TRANSİT AMBULANS

2002

116

45 ZP 093

RAMZEY LC100-9 MOTOSİKLET

2006

117

45 ZS 793

Ramzey OM 125T-10V Motosiklet

2006

118

HİDROMEK-102S

HMK-102S YENGEÇ

2010

119

VOLVO-L90F YÜKLEYİCİ

Volvo-L90F Lastikli yükleyici

2010

120

45 ZD 168

ŞTEYİR -8053 TRAKTÖR

1991

121

45 DL 913

135 MASSEY TRAKTÖR

1970

122

45 LL 184

240 MF TRAKTÖR

1985

123

45 ZV 094

110/08 FATİH ÇÖP KAMYONU

1998

124

45 KA 5566

ISIZU NPR ÇÖP KAMYONU

2011

125

BMC KURTARICI KAMYON

BMC Morris-TM140

1968

126

45 LL 326

AUSTİN-TM-140 VİDANJÖR

1978

127

45 ZL 955

BMC Fatih-220-26 sdtD. Kamyon

2002

128

BENFRA YÜKLEYİCİ

BENFRA YÜKLEYİCİ KEPÇE

1994

129

BENFRA KAZICI Y.

BENFRA KAZICI Y.KEPÇE

1993

130

BENFRA BK 110

BENFRA BK 110 KEPÇE

131

TOPRAK SİLİNDİRİ

TOPRAK SİLİNDİRİ

132

GREYDER KÜÇÜK

GREYDER KÜÇÜK

133

YOL SÜPÜRME MAKİNESİ

HAMARAT-HMT

134

45 ZE 464

TÜMOSAN TRAKTÖR

135

45 Z 0931

DODGE KAMYONET

1986

136

45 KA 2367

ISIZU DMAX BİNEK ARABA

2010

137

45-04-00-01 TÜMOSAN

TÜMOSAN TRAKTÖR KEPÇE

2000

138

45 KA 1273

MONDİEL 125 UA6

2009

139

45 Z 4542

MONDİEL 125 UA6

2010

140

45 ZT 713

M3 50NM Tipi FİAT Tek katlı ot

1986

141

45 Z 9680

KANUNİ SEPETLİ 125 Motosiklet

2009

1991

2009
2000

Belediyemiz birimlerinde 87 Memur ile 95 Kadrolu İşçi, 2 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 184
personel görev yapmaktadır. Bu personellerin 153’ ü Bay, 31’i bayandır.
Belediyemizde mevcut 308 memur kadromuzun 87 adedi dolu durumdadır. Memur personelin 73’ü
Bay 14’ü bayandır.
Eğitim durumu incelendiğinde; 5 kişinin İlkokul, 5 kişinin Ortaokul, 29 kişinin Lise, 23 kişinin
Yüksekokul, 25 kişinin Üniversite Mezunudur.
Belediyemize Norm Kadro Yönetmeliğine göre 154 Sürekli işçi kadrosu verilmiştir.
Dolu durumda olan Sürekli işçi kadromuzdan 41 adedi Şehir yolu İşleri kadrosunda olup, bu kadroda
çalışan personelin 42’si bay, bayan çalışanımız bulunmamaktadır. Eğitim durumu incelendiğinde ise, 20’si
İlkokul, 19’u Ortaokul, 2’si Lise, mezunudur.
Dolu durumda olan Sürekli İşçi Kadromuzdan 18 âdeti Temizlik İşleri Kadrosunda olup, bu kadroda
çalışan personelin 18’si bay’dır, bayan çalışanımız bulunmamaktadır. Eğitim durumu incelendiğinde ise, 12’si
İlkokul, 4’ü Ortaokul, 2’si Lise mezunudur.
Dolu durumda olan Sürekli İşçi Kadromuzdan 36 âdeti Büro Hizmetleri Kadrosunda olup, bu kadroda
çalışan personelin 20’si bay’dır, 17’si bayandır. Eğitim durumu incelendiğinde ise, 3’ü İlkokul, 8’i Ortaokul,
18’si Lise 6 kişinin Yüksekokul mezunudur ve 1’si Üniversite mezunudur.
Belediyemizde Sözleşmeli Personel statüsünde olarak Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesi ile çalışan 1
adet Üniversite Mezunu Avukat, 1 adet üniversite mezunu Makine mühendisi, görev yapmaktadır.
Belediyemizde Geçici İşçi statüsünde görev yapan işçimiz bulunmamaktadır.
Harcama birimlerine göre personel dağılımına baktığımızda ise,
Başkan Yardımcısı
Özel Kalemde
Yazı İşleri Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
İmar İşleri Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Zabıta Hizmetleri
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

; 2 Memur
; 8 Memur, 3 Kadrolu İşçi,
; 5 Memur, 2 Kadrolu İşçi,
; 3 Memur, 1 Kadrolu İşçi
; 14 Memur, 29 Kadrolu İşçi,
; 13 Memur, 6 Kadrolu İşçi,
; 19 Memur, 23 Kadrolu İşçi,
; 14 Memur, 3 Kadrolu İşçi,
; 3 Memur, 20 Kadrolu işçi,
; 2 Memur, 2 Kadrolu işçi,
; 2 Memur, 3 Kadrolu işçi,
; 2 Memur, 3 kadrolu İşçi görev yapmaktadır.
ORGANİZASYON ŞEMASI

Özel Kalem Müdürlüğü
Cemal PINAR
* Başkanlık-Meclis ve Encümen Faaliyetleri
* İşyeri Hekimliği Hizmetleri ( Muharrem CENGİZ )
* Bilgi İşlem Servisi ( Levent ÖZKAN )

Yazı İşleri Müdürlüğü
Sevil DERİCİOĞLU
* Yazı İşleri Servisi
* Evlendirme
* İlan Hizmetleri
Hukuk Hizmetleri Müdürlüğü
Nur Burçak DERELİOĞLU
* Avukatlık Hizmetleri
* Borç Takip Memurluğu
Fen İşleri Müdürlüğü
Emin DİKİCİ
* Ota İkmal Servisi ( Ramazan TARIM )
* Fen İşleri Müd.lüğü ( Hasan BAYRAK Müd. Yard. )
Mali İşler Müdürlüğü
Hasan ERAYBAT
* Mali Hizmetler Müdürlüğü ( Harcama Yetkilisi - Murat CAN )
* İnsan Kaynakları Şefliği ( Serap AKBAŞ )
* Tahakkuk Servisi Şefliği (Hüseyin SAYAR )
* Tahsilât Servisi Şefliği ( Naime DEMİREL )
* Emlak Servisi Şefliği ( Mehmet DİKMEN )
* ÇTV Servisi Şefliği ( Cemil ALKAN )
* Pazaryerleri Takip Şefliği ( Murat İŞLER )
İmar ve Şehircilik Hizmetleri Müdürlüğü
Cuma VURAL
* Harita proje planlama
* Ruhsat Denetim ve Düzenleme
* Numarataj Memurluğu
Zabıta Hizmetleri
Erol KACAR
* Zabıta Hizmetleri
Çevre Koruma ve Kontrol Hizmetleri Müdürü
Çevr. Müh. Halil KOÇ
* Çevre Koruma ve Kontrol Hizmetleri
* Temizlik Hizmetleri
Ruhsat Denetim Müdürlüğü
Halil Ozan YILDIZ
* Ruhsat ve Denetim İşleri
* Ölçü ve Tartı Aletleri Kontrol Memurluğu
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Erkan BOĞA
* Engelliler Masası
* Basın Yayın Hizmetleri
* Beyaz Masası

* Spor Hizmetleri
* Halkla İlişkiler
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Kadriye ÖZDOĞAN

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü
Başkan Yardımcısı
Günsel ATEŞ
Özel Kalem Müdürlüğü
Cemal PINAR

Zabıta
Müdürlüğü
Yazı İşleri
Müdürlüğü

Ruhsat Ve Denetim İşleri
Müdürlüğü

Kültür Ve sosyal İşler
Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü

Park ve Bahçeler
MüdürlüMüdürlüğü
Başkan Yardımcısı
Muammer İBİŞOĞLU
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Fen İşleri
Müdürlüğü

Alaşehir Belediyesi günümüzün teknolojik imkânlarını hizmet üretme anlayışının bir aracı olarak
kullanan bir kurumdur. Kurumda bu bağlamda Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) kullanılmaktadır. Yönetim Bilgi
Sistemi, ilgili birimlerce kullanılan 21 modülü içermektedir.
Belediye bünyesinde verilerin işlenmesi, depolanması,
yedeklenmesi ve hizmet sürekliliğinin sağlanmasına yönelik 2
Adet Sanal Sunucu, 1 depolama Ünitesi, 1 Yedekleme Sistemi,
1 Adet Yönetilebilir ve 2 Adet Yüksek Hızlı Switchler ve
bunların kullanımını sağlayan yazılımlar kullanılmaktadır.
Sistem güvenliği için 1 adet güvenlik duvarı cihazı (firewall)
kullanılmaktadır.
Bilgi
teknolojilerinde
verimlilikten
bahsedildiği zaman akla gelen ilk teknoloji sanallaştırma
teknolojisidir. Birden fazla sunucu almak ve maliyeti
yükseltmek yerine Sanallaştırma teknolojisi ile bu maliyetler
düşük seviyelere ve performans en yüksek seviyelere çekilmiştir.
Teknik Destek Hizmetleri: Belediyemizin birimlerinde bilgisayar ve network donanımlarında
meydana gelen arızalara kısa zamanda müdahale edilmekte, işlerin aksamadan ve kesintisiz devam etmesi
için destek verilmektedir.
Yazılım Destek ve Eğitim Hizmetleri : Birimlerimizin kullandıkları yazılımlarda meydana gelen sorunlar
kısa zamanda giderilmekte, kullanıcılara eğitimler verilmekte ve yazılımlar konusunda telefonla, uzaktan
erişimle ve yerinde destek verilmektedir.
Web Sitesi İçerik Yönetimi: Belediyemizin kurumsal web sitesinin yönetimi ve güncellemeleri diğer
müdürlüklerle koordineli olarak Servisimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.
E-posta Sistemi Yönetimi: Belediyemiz personelinin e-posta hesaplarının açılması ve yönetimi
gerçekleştirilmektedir.
Personel Devam Kontrol Sistemi Yönetimi: Personellerin giriş-çıkış bilgilerinin tutulduğu sistemin
yönetimi ve faal halde kalması sağlanmakta, yeni gelen personellerin sisteme tanıtımı yapılmaktadır.
Yedekleme ve Güvenlik Yönetimi: Sunucularımızda bulunan veritabanlarının, uygulamaların ve diğer
dosyaların düzenli olarak yedekleri alınmaktadır. Ayrıca belediyemizdeki personelin internette zararlı
içeriklere ve programlara girişi engellenmekte, virüs, trojan gibi zararlı yazılımların sisteme bulaşmaması için
tedbirler alınmaktadır.
Grafik ve Tasarım Hizmetleri: Belediyemizce ihtiyaç halinde duyuru, etkinlik, faaliyetlerimize ait
görseller; billboard, afiş, el broşürü ve pankart olarak tasarımları yapılarak basıma hazır hale getirilmektedir.

Belediyemiz birimlerinde 87 Memur ile 95 Kadrolu İşçi, 2 Sözleşmeli Personel olmak üzere toplam 184
personel görev yapmaktadır. Bu personellerin 153’ü Bay, 31’i bayandır.
ALAŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL DURUM ÇİZELGESİ
1

MEMUR

87

2

İŞÇİ

95

3

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

2
TOPLAM

184

Belediyemizde mevcut 308 memur kadromuzun 87 adedi dolu durumdadır. Memur personelin 73’ü
Bay, 14’ü bayandır.
Eğitim durumu incelendiğinde; 5
kişinin İlkokul, 5 kişinin Ortaokul, 29 kişinin
Lise, 23 kişinin Yüksekokul, 25 kişinin
Üniversite Mezunudur.

MEMUR PERSONEL EĞİTİM
GRAFİĞİ
6%

6%

29%

İLKOKUL
ORTAOKUL

33%
26%

LİSE
M.Y.O

Alaşehir
Belediye
Başkanlığında
toplam 87 memur personel bulunmakta olup
bu personellerin eğitim dağılımı şu şekildedir.
Memur Personelimizin % 6 ‘ sık İlkokul, % 6’
sık Ortaokul, % 33 ü Lise, % 26 sı Meslek
Yüksekokul % 29’u Lisans mezunudur.

LİSAN

Belediyemize
Norm
Kadro
Yönetmeliğine göre 154 Sürekli işçi kadrosu
verilmiştir.
Dolu durumda olan Sürekli işçi kadromuzdan 41 adedi Şehir yolu İşleri kadrosunda olup, bu kadroda
çalışan personelin 42’si bay, bayan çalışanımız bulunmamaktadır. Eğitim durumu incelendiğinde ise, 20’si
İlkokul, 19’u Ortaokul, 2’si Lise, mezunudur.
Dolu durumda olan Sürekli İşçi Kadromuzdan 18 âdeti Temizlik İşleri Kadrosunda olup, bu kadroda
çalışan personelin 18’si bay’dır, bayan çalışanımız bulunmamaktadır. Eğitim durumu incelendiğinde ise, 12’si
İlkokul, 4’ü Ortaokul, 2’si Lise
mezunudur.
Dolu durumda olan
Sürekli İşçi Kadromuzdan 36
âdeti
Büro
Hizmetleri
Kadrosunda olup, bu kadroda
çalışan
personelin
20’si
bay’dır, 17’si bayandır. Eğitim
durumu incelendiğinde ise,
3’ü İlkokul, 8’i Ortaokul, 18’si
Lise 6 kişinin Yüksekokul
mezunudur ve 1’si Üniversite
mezunudur.

KADROLU İŞÇİ PERSONEL EĞİTİM
GRAFİĞİ
1%
6%
38%

27%

İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
M.Y.O

28%

LİSAN

Alaşehir
Belediye
Başkanlığında toplam 95
kadrolu işçi personel bulunmakta olup bu personellerin eğitim dağılımı şu şekildedir. İşçi Personelimizin % 38
‘ si İlkokul, % 28’ si Ortaokul, % 27’ si Lise, % 6 sı Meslek Yüksekokul % 1 i, Lisans mezunudur.
Belediyemizde Sözleşmeli Personel statüsünde olarak Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesi ile çalışan 1
adet Üniversite Mezunu Avukat bayan, 1 adet üniversite mezunu Makine mühendisi bay, görev yapmaktadır.
Alaşehir Belediye Başkanlığında toplam 2 Sözleşmeli personel bulunmakta olup bu personellerin
eğitim dağılımı şu şekildedir. Sözleşmeli Personelimizin % 0 ‘ si İlkokul, % 0’ si Ortaokul, % 0’ si Lise, % 0’sı
Meslek Yüksekokul % 100 i, Lisans mezunudur.
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DAĞILIMI
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1
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1
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-

2

2

-
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İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü

12

1

3

3

-

-
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6

-

19

Kültür ve Sosyal
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1

1

2
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-
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2

3

-

5

Park ve
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Müdürlüğü

1

1

3

-

-

-
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-
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Zabıta
Müdürlüğü

14

-

3

-

-

-

14

3

-

17

Bay

Bayan

Bay
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Bay

Bayan

Başkan
Yardımcısı

1

1

-

-

-

Özel Kalem
Müdürlüğü

8

-

3

-

Yazı İşleri
Müdürlüğü

1

4

2

Hukuk İşleri
Müdürlüğü

1

2

Çevre Kor.Kont.
Müdürlüğü

3

Fen İşleri
Müdürlüğü
Mali Hizmetler
Müdürlüğü

TOPLAM

184

Alaşehir Belediyesi Yaş Aralığına Göre Personel Sayıları ve Dağılımı
Alaşehir Belediye Başkanlığının Personelini yaş durumu incelendiğinde Buna göre 25-29 yaşa
Aralığında 18 çalışanımız 30-34 yaş Aralığında 19 çalışanımız 35-39 yaş Aralığında 31 çalışanımız 40-44 yaş
Aralığında 35 çalışanımız 45-49 yaş aralığın da 46 çalışanımız en çok bu aralıkta çalışanımız bulunmaktadır.
50-54 yaş arlığında 26, 55+ dediğimiz 55 ve üstü çalışanımız ise 9 adet çalışanımız vardır. Görüldüğü üzere
yaşlara göre değerlendirme yapacak olur isek eğer deneyimli personelimiz daha ağırlıkta Emeklilik yaşı gelmiş
yâda yaklaşan personel sayımız 8 ile 10 arasında görülmektedir.

MEMUR PERSONEL BAZINDA YAŞ ÇİZELGESİ
Yaş
Aralığı

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-
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3

İŞÇİ PERSONEL BAZINDA YAŞ ÇİZELGESİ
Yaş
Aralığı

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-

Sayı

1

3

19

23

28

15

6

SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAZINDA YAŞ ÇİZELGESİ
Yaş
Aralığı

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55+

Sayı

1

-

-

1

-

-

-

TOPLAM PERSONEL YAŞ ÇİZELGESİ
Yaş
Aralığı

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55+

Sayı

18

19

31

35

46

26

9

PERSONEL YAŞ GRAFİĞİ DAĞILIMI
25-29
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35-39

40-44

45-49

5% 10%
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11%

17%
25%
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50-54

55 +

MİSYONUMUZ
Tabiatın kalbini yaşayanlarla birlikte, ihtiyaçları en hızlı ve sonuç odaklı karşılayan, yeniliğe ve gelişime
koşan etkin bir belediyecilik
VİZYONUMUZ
Bugünden daha iyi bir yarın oluşturmak için bütün faaliyetlerde mükemmelliği uluslar arası düzeye
taşımış Marka Şehir ALA-ŞEHİR haline getirmek.
I-GENEL BİLGİLER
5393 Sayılı Kanunun verdiği yetki, görev ve sorumluluk dâhilinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Özel Kalem Müdürlüğü
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Belediye Başkanının temsil tören ve ağırlama giderleri yönetmeliğine istinaden onay vermesi
durumunda Belediye Başkanı adına temsil tören ve ağırlama giderlerinde harcama belgelerini düzenlemek.
Belediye Başkanı’nın resmi, özel ve gizlilik taşıya yazışmalarını yürütmek.
Belediye Başkanına ve Müdürlüğümüze gelen, giden evrakın giriş, çıkış, kayıt ve değerlendirme ve ilgili
birimlere gönderilmesi, teslim edilmesi, dosyalanması, arşivlenmesi, Belediye Başkanına imzalatılması,
onaylaması gereken evrakların sunulması ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.
Ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kuruluş günleri
vb. önemli günlerde düzenlenen organizasyonlar hakkında Belediye Başkanını bilgilendirmek ve bu gibi
törenlere Belediye Başkanının katılımını sağlamak, katılamadığı program, tören vb. yerlerde Başkan adına
protokol gereklerini yerine getirmek.(Telgraf, tebrik v.b.)
Belediye Başkanının yurt içi ve yurt dışından gelen konuklarının en iyi şekilde karşılanması,
ağırlanması ve uğurlanmasını sağlamak,
Belediye Başkanının görüşme ve kabullerine ait hizmetlerini yürütmek.
Belediye Başkanının diğer kamu kurum, kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine etmek.
Vatandaşların, kurum ve kuruluşların randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı ile görüşmelerini
sağlamak.
Başkanlık makamının randevularını planlamak, toplantılarını koordine etmek, yapılacak toplantı gün ve
saatlerini ilgili birimlere bildirmek.
Başkanın sözlü ve yazılı talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını
sağlamak,
Belediye Başkanı’nın hizmet veren tüm Müdürlüklerle Başkanlık Makamı arasındaki işbirliği ve
koordinasyonu sağlamak,
Çağdaş Belediyecilik anlayışı içinde vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek amacıyla; vatandaşlar, kurum ve
kuruluşlar tarafından yazılan, sözlü veya e-posta ile Başkanlık Makamına intikal ettirilen talep ve şikâyetlerin
çözüme kavuşturulması için, ilgili birimlere iletmek.
Belediye Başkanının günlük, haftalık ve aylık programlarını hazırlayarak takip etmek,
Belediye Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
Başkanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek,
Belediye Başkanının temsil, ağırlama, kutlama, tören, haberleşme, yurt içi ve yurt dışı
seyahatlerindeki yazışma ve tahakkuk işlemlerini yapmak.
Belediye Başkanına sunulacak her türlü belge, yayın, karar ve yazılarla ilgili gerekli işlemleri yapmak.
Özel Kalem Müdürlüğünün Performans Bütçe, Stratejik Plan ve Faaliyet Raporlarını hazırlamak,
Harcama Biriminin Sunduğu Hizmetler
Müdürlüğümüze gelen evrakların kaydını tutmak, Özel Kalem Müdürlüğüne Gelen 511 Giden 416
gerekli yazışmalar yapmak, Makama gelen randevu taleplerini değerlendirmek ve telefon görüşmelerini
sağlamak.

Belediye Başkanına gelen maillerin takibi, ilgili müdürlüklere havale edilerek vatandaşlara cevap
verilmesini sağlamak, Belediye Başkanının faaliyet raporu hazırlamak. Belediye Başkanının günlük, haftalık ve
aylık programını yapmak.
Belediye Başkanının temsil, ağırlama, kutlama, tören,
Özel Kalem
haberleşme, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerindeki yazışma ve tahakkuk
Müdürlüğü
işlemlerini yapmak.
Belediye Başkanına sunulacak her türlü belge, yayın, karar ve
Personel
yazılarla ilgili gerekli işlemleri yapmak.
Dağılımı
Özel Kalem Müdürlüğünün Performans Bütçe, Stratejik Plan ve
Faaliyet Raporlarını hazırlamak.
1. Memur

Harcama birimlerine göre personel dağılımına baktığımızda ise,
4 Memur, 2 Kadrolu işçi 5 Taşeron İşçisi olmak üzere Özel Kalem
Müdürlüğünde 11 Personel Hizmet vermektedir.

2.Kadrolu İşçi

3.Taşeron
40%

40%

Yıl Sonu Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci
20%

Stratejik Plan

Yıl Sonu Faaliyet
Raporu

Aylık Faaliyet Raporu

Performans
Programı

İç Kontrol Uyum
Eylem Planı

Dini ve milli bayramlar ile, anma günlerindeki etkinliklerin organize edilmesi, sosyal - kültürel ve
sportif faaliyetlerin halka iletilmesinde koordinasyonun sağlanması İbadethane, okul, sivil toplum kuruluşları,
basın kuruluşları ve diğer ziyaret programlarının yapılması.
Başkanlık Makamının ve müdürlüğümüzün gerekli olan her türlü demirbaş eşya ve kırtasiye vb.
malzemelerin temininin sağlanması ile gerekli yazışmaları yapmak ve bununla ilgili kayıtları düzenlemek. Özel
Kalem Müdürlüğü sekretaryasının çalışmalarının planlanması organizasyonu, koordinasyonu ve yönetilmesini
sağlamak görevleri çerçevesinde müdürlüğümüzce sunulan hizmetler ve yansımaları;
30 Mart Yerel Seçimlerinde sonucunda Belediye
Başkanımız ve Meclis üyelerimiz Mazbata
Töreninden
Belediye
Başkanımızın
günlük
programı:
Özel Kalem Müdürlüğü; günlük programları
saati saatine takip ederek, güne çok erken saatlerde
mahalle ziyaretiyle başlayan başkanımızın ziyaret
edeceği mahallenin muhtarıyla iletişim sağlar.
Gün içindeki değişiklikleri ilgililere bildirir. Sn.
başkanın ziyaret edeceği yerlerin adreslerini tespit
eder. Makama gelen misafirleri karşılayarak Sn.
başkanla görüşmelerini sağlar. Gün içinde gelen
telefonları ve notları iletir.

Ticaret
Borsası
Başkanı
Hüseyin SOYGÜR ve Tariş Başkanı
Yılmaz YILDIRIM’ın Başkanımıza
ziyareti.

Belediye Başkanımız, Meclis
üyelerimiz ve vatandaşlardan oluşan
bir grupla şantiye gezilerimiz.

Belediye Başkanımızın protokol programları:
Protokol olarak gelecek olan konuklar için yapılan hazırlıklar, zabıta tören takımının hazır
bulundurulması, uluslararası misafir ise küçük flamaların masalara yerleştirilmesi, Ülkemizin ve bölgemizin
etnik yapısını çağrıştıracak hediyelerin seçilip verilmesi. Belediye Başkanımızı İl ve İlçe protokolündeki görev
değişikliklerinden haberdar ederek ziyaret ve kutlamalarını bildirmek. İlçe Protokolü ile kaynaşma ve fikir
alışverişinde bulunulmak üzere ayda bir yapılan yemek programlarını düzenlemek, misafirleri davet etmek
ve karşılamak.

Belediye Başkanımızın milli ve dini bayramlar ile ilgili programları:
Dini bayramlarda makamda ve bölgemizde
bayramlaşma düzenini sağlamak. Personel ile
bayramlaşma programını yapıp haberdar etmek. Milli ve
dini bayramlarda kutlamalara ilgili organizeyi sağlamak,
İlgili birimler tarafından düzenlenen çeşitli etkinlikleri;

Belediye Başkanımızın engeliler haftası ile ilgili
programı;

Belediye Başkanımızın açılış programları:
Sayın Başkanımıza gelen açılış etkinlik
davetiyelerini kategorilerine ayırarak, katılması uygun
olanları programa almak. Başkanımızın katılacağı;
Belediyemiz bünyesinde yapılan etkinlik ve
organizasyonların
programının
yapılması
ve
duyurulmasını sağlamak.

Belediye Başkanımız ve Sivil Toplum Kuruluşları ile
Gerçekleştirdiğimiz açılışlardan
Belediye Başkanımızın Esnaf Ziyaretleri:
İlçemizde farklı branşlarda faaliyet gösteren esnaflarımıza sivil toplum kuruluşları ile ziyaretlerimiz.

BAĞ BOZUMU ŞENLİĞİNDEN

Ramazan Ayında Sokak İftarlarını Gerçekleştirdik

Kemaliye Mahallesinde 1000 Kişilik İftar
Yemeği verildi.

Uluderbent Mahallesinde 1000 kişilik iftar
Yemeği verildi

Killik Mahallesinde 1000 kişilik iftar
Yemeği verildi.

Kavaklıdere Mahallesinde 1000 Kişilik
İftar yemeği verildi.

Alaşehir merkez olmak üzere 30 güm boyunca sokak
iftarları verildi.
Bölgemizde
Etkin
Faaliyet
gösteren
Jeotermal ile Enerji üretim santral ve sondaj
çalışmalarını yerinde incelemelerde bulunulduk.

Belediye Başkanımızın Mahalle Muhtarları ile programları:
Belediye Başkanımız ve Birim müdürlerimizle beraber mahallerin sorunlarını çözüme kavuşturmak için
toplantılar düzenlenmektedir.

Muhtarlarımızla beraber istişare toplantısından
Belediyemizin hizmet kalitesini artırmak için
bölge halkından Liseli ve Üniversite öğrencilerinden
oluşan gruba seminer ve katılım belgelerini takdim
etik.

BENGÜ TÜRK ‘E KONUK OLAN ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. GÖKHAN KARAÇOBAN, HALKIN
MERAK ETTİĞİ BİRÇOK KONUDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU. KARAÇOBAN, YATIRIM VE HİZMETLERİ
ALAŞEHİR VE ALAŞEHİRLİLER İÇİN YAPTIKLARINI
SÖYLEDİ.

DEĞİŞEN VE GELİŞEN ALA-ŞEHİR ALAŞEHİR İÇİN
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz
ERGUN ,İlçe Belediye Başkanları ve sivil toplum
kuruluşların katılımıyla Yeni Mahalle de bulunan
Hizmet Müdürlükleri Binamızın açılışını gerçekleştirdik.

5 EYLÜL KUTLAMALARI

3. Lig deki KIZ VOLEYBOL TAKIMINA ZİYARET ETTİK .

OKUL ZİYARETLERİMİZ

Ziraat Odası Başkanlığın gerçekleştirmiş
olduğu lokma hayrını gerçekleştirdik.
Millet Vekilimiz Sayın Oktay VURAL’ın
İlçemize Ziyareti

Millet Vekilimiz Sayın Erkan AKÇAY ın
Aşure dağıtımı.

İlçemizde

Anayasa Başkanımız Sayın Haşim KILIÇ’I
Makamında Ziyaret Ettik.

MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ’yi Makamında Ziyaret Ettik.

Turgutlu Belediye Başkanımız
Turgay ŞİRİNİ Makamında Ziyaret Ettik

Sayın

“ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN DÜNYADA
EMSALİ YOKTUR”
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan
Karaçoban,18 Mart Çanakkale Zaferi’nin
99.yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü’nün
yaklaşması nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Karaçoban, "Çanakkale Savaşı birinci dünya
savaşının en kritik aşaması olmakla birlikte, sonuçlarıyla da Türk milletinin kaderini ve tarihin akışını
değiştirmiştir. Bu savaşta tüm dünya, Türk'ün
kahramanlığını, cesaretini, kararlılığını, azim
ve gayretini daha iyi görmüştür. Çanakkale
Zaferi, sıradan bir destan değildir.

KARAÇOBAN, TÜM HEKİMLERİN TIP BAYRAMINI KUTLADI
Sağlığın insan yaşamı için temel anayasal bir hak olduğunu
belirten Karaçoban, "Sosyal devletin en önemli özelliklerinden birisi, tüm vatandaşlara, yeterli ve zamanında
sağlık hizmeti verebilmesidir.”dedi.

MUHARİP GAZİLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN

e

Manisa Büyük Şehir Belediyesi ne devrini
yaptığımız içme suyunun MASKİ ile protokol imzalar
iken

BİLGİ İŞLEM SERVİSİ
Alaşehir Belediyesinin çeşitli birimlerinde
bulunan bilgisayar ve donanımların, teknik servis hizmetleri, koruyucu ve periyodik bakım hizmetleri ile
yazılım ve destek hizmetleri, belediye bünyesindeki Bilgi İşlem Servisi tarafından yürütülmektedir.
Bu hizmetler ana başlıklar altında şöyledir;
Teknik Destek Hizmetleri: Belediyemizin birimlerinde bilgisayar ve network donanımlarında
meydana gelen arızalara kısa zamanda müdahale edilmekte, işlerin aksamadan ve kesintisiz devam etmesi
için destek verilmektedir.
Yazılım Destek ve Eğitim Hizmetleri: Birimlerimizin kullandıkları yazılımlarda meydana gelen sorunlar
kısa zamanda giderilmekte, kullanıcılara eğitimler verilmekte ve yazılımlar konusunda telefonla, uzaktan
erişimle ve yerinde destek verilmektedir.
Web Sitesi İçerik Yönetimi: Belediyemizin kurumsal web sitesinin yönetimi ve güncellemeleri diğer
müdürlüklerle koordineli olarak Servisimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.
E-posta Sistemi Yönetimi: Belediyemiz personelinin e-posta hesaplarının açılması ve yönetimi
gerçekleştirilmektedir.

Personel Devam Kontrol Sistemi Yönetimi: Personellerin giriş-çıkış bilgilerinin tutulduğu sistemin
yönetimi ve faal halde kalması sağlanmakta, yeni gelen personellerin sisteme tanıtımı yapılmaktadır.
Yedekleme ve Güvenlik Yönetimi: Sunucularımızda bulunan veritabanlarının, uygulamaların ve diğer
dosyaların düzenli olarak yedekleri alınmaktadır. Ayrıca
belediyemizdeki personelin internette zararlı içeriklere ve
programlara girişi engellenmekte, virüs, trojan gibi zararlı
yazılımların sisteme bulaşmaması için tedbirler alınmaktadır.
Grafik ve Tasarım Hizmetleri: Belediyemizce ihtiyaç
halinde duyuru, etkinlik, faaliyetlerimize ait görseller;
billboard, afiş, el broşürü ve pankart olarak tasarımları
yapılarak basıma hazır hale getirilmektedir.
6360 sayılı kanun ile tüzel kişiliğini kaybedecek belde
belediyelerinin verilerinin de sistemimize dahil olması
öngörüsü ile Sanallaştırma Sunucusu, Yazılımı, Depolama
Ünitesi, Kabinet Alımı İşi yapılarak belediye envanterine
belediye bünyesinde verilerin işlenmesi, depolanması,
yedeklenmesi ve hizmet sürekliliğinin sağlanmasına yönelik 2
Adet Sanal Sunucu, 1 depolama Ünitesi, 1 Yedekleme Sistemi,
1 Adet Yönetilebilir Ve 2 Adet Yüksek Hızlı Switchlere ve
bunların kullanımını sağlayan yazılımlara yazılımlar dahil
edilmiştir. Sistem güvenliği için 1 adet güvenlik duvarı cihazı
(firewall) kullanılmaktadır. Bilgi teknolojilerinde verimlilikten bahsedildiği zaman akla gelen ilk teknoloji
sanallaştırma teknolojisidir. Birden fazla sunucu almak
ve maliyeti yükseltmek yerine Sanallaştırma teknolojisi
ile bu maliyetler düşük seviyelere ve performans en
yüksek seviyelere çekilmiştir.
Mevcut üç lokasyon arasında Yüksek hızlı fiber
optik kabloları çekilip, bu kablolama sistemi özel
routerlar ve switchlerle sonlandırılıp VPN ağı kurularak
VPN projesini hayata geçirmiştir. Hizmetin aksamaması
için bu üç bina arasında hızlı, güvenilir, yeni teknolojiye
ayak uydurabilecek ve sistemlerimizin verimli
çalışmasını sağlayabilecek bir network alt yapısına sahip
olmamız sağlanmıştır.
Ana Bina, Fen İşleri Binası, İmar İşleri Binasında Tadilatları esnasında
binalardaki network alt yapıları değiştirildi ve bütün network kabloları
belirlenen noktalarda toplanarak dağıtım yapılması sağlandı. Her binada
belirlenen noktalara 3 adet Duvar Tipi Kabinet montajları yapıldı.
Akabinde Kabinet’lerde toplanan kablolar düzenlendi, Swichler, Router
ve Modem montajları yapıldı.
Ana Bina, İmar İşleri Binası ve Fen İşleri Binasına 4 adet Accesspoint
kurularak gerekli güvenlik ve network ayarları yapılarak bu binalarda
Kablosuz Ağlar oluşturulmuştur.
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ
Alaşehir Belediyesi günümüzün teknolojik imkânlarını hizmet üretme anlayışının bir aracı olarak
kullanan bir kurumdur. Kurumda bu bağlamda Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) kullanılmaktadır. Yönetim Bilgi
Sistemi, ilgili birimlerce kullanılan 21 modülü içermektedir. Bu sistem 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Ve
Kontrol Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanununa uyumlu olup, belediyemizde yapılan bütün iş ve işlemler bu
sisteme adaptedir.

Yönetim Bilgi Sisteminin Özellikleri
 Tüm kullanıcıların yetkileri uygulama bazında tanımlanabilmekte ve
kullanıcılar her bir uygulamaya görev ve sorumluluklarına göre farklı yetki
seviyesinde giriş yapabilmektedirler.
 Her bir kullanıcının kullanacağı programlar, sistem yöneticisi tarafından
belirlenebilmektedir. Programlara, kullanıcıların; Giriş-Çıkış tarihi, Giriş-Çıkış saati,
hangi terminalden girdiği takip edilip geriye dönük logları alınabilmektedir.
 Her bir mükellef tek bir sicil numarası ile temsil edilmekte ve Belediyedeki tüm işlemleri bu sicil no
üzerinden yapılabilmektedir.
 Belediyemiz MIS uygulama yazılımları altında çalışan veritabanında her bir taşınmaz tek bir taşınmaz
sicil numarası ile temsil edilebilmekte ve mükellefler tüm işlemleri bu taşınmaz sicil numarası veya TC kimlik
numarası üzerinden yapılabilmektedirler.
 Programın tamamında kullanıcı seviyesinde log takibi yapılabilmektedir. Her veri için kullanıcı adı,
tarih ve saat belirterek yapılan ilk kayıt, düzeltme, silme işlemleri rapor olarak alınabilmektedir.
 Programların ara yüzü kullanıcı dostu ve grafik tabanlıdır. Tüm kullanılacak kontrol tuşları açık ve
ezberlemeye ihtiyaç bırakmayacak şekildedir. Farklı Programlarda aynı iş aynı tuş takımı veya menü ile
yapılmaktadır.
 Tüm raporlar başka formatlara (MsExcel, MsWord, NotePad, PDF, TXT, RTF, HTML, Style Sheet,
Postscript, Delimited, XML vs.) menüde tanımlı bir işlev yolu ile kolaylıkla dönüştürülebilmekte,
istenirse kaydedilebilmekte ve bir ön yazıya ek olarak elektronik mektup olarak gönderilebilmektedir.
Belediyemiz MIS uygulama yazılımlarının içeriğinde aşağıdaki Uygulama Programları aktif olarak
kullanılmaktadır.






















Sistem Yönetici İşlemleri
Ortak Sicil
Emlak Vergisi
Çevre Temizlik
İlan Reklam Vergisi
Eğlence Vergisi
Su Tahakkuk Tahsilat
Genel Tahakkuk Tahsilat
İşçi Maaş Programı
Memur Maaş Ve Özlük
Encümen Kararları Programı
Meclis Kararları Sistemi
İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsat
Analitik Bütçe - Muhasebe Sistemi Evrak Takip Programı
Evrak Takip Programı
Evlendirme Takip Programı
Ölüm Mernis Programı
Koy Beyan
Arıza Takip Programı
Satın alma Programı
Kati Atık Takip Programı

2014 yılı içerisinde Sicil Bilgileri girişi ve düzenlenmesi aşamasında daha sağlıklı verilere sahip olmak
adına Kimlik Paylaşım Sistemi Entegrasyonu sistemimize dahil edildi. Sicil Bilgileri Nüfus ve Vatandaşlı İşleri
(NVİ) tarafından gelen doğru bilgilerle sistemimiz aynı değerleri taşımaya başladı.
Belediyemizde Meclis kararı ile açılan Müdürlüklerin tüm idari birim kimlik kodları Devlet Teşkilatı

Veri Tabanından (DTVT) sıfırdan oluşturulmuştur. Tüm birimlerimize
tebliğ edilmiştir.
6360 sayılı yasa ile kurumumuza bağlanan belde belediyelerinin
verilerinin mevcut sistemimize aktarılması ve entegre edilmesi
tamamlanmıştır. Kurum içi ve dışı kullanıcıların aynı veriye ulaşımı
sağlanmıştır. Sistemin geliştirilmesi ve genişletilmesi tek elden
sağlanabilmesi ve kontrol edilebilmesine olanak sağlanmıştır. Aynı anda
birden çok veriye ulaşılabilmektedir, birimler arası haberleşme
geliştirilmiş, bilgi kullanımı hızlanmıştır. Böylece yapılacak her uygulama
ve operasyonun maliyetleri düşürülme hedeflenmiştir. Belediye içerisinde
oluşturulan bütünleşik yapı ile iş adımlarının gerçekleştirilmesinde
zamandan tasarruf sağlanmış,
verinin tek bir yerden girilerek,
yetkilendirme çerçevesinde her yerden kullanılabilmesi; etkinlik ve
üretkenliğin artması sağlanmıştır.
Personel Devam Kontrol Sistemi Yönetimi
Belediyemizin Ana Binasına, Hizmet Binasına, İmar İşleri
Müdürlüğü Binasına Ve Fen İşleri Müdürlüğü Binasına Personel Giriş Çıkış
takibi için 4 adet Personel Takip Sistemi Kurulmuş ve Personel Takip
Programı konfigürasyonu belirlenmiştir. Cihazlar bu binaların uygun
yerlerine montajları ve takip programıyla iletişim sağlamaları için Network
bağlantıları yapılmıştır.
Yazılımsal ve Sistemsel Güvenlik
Belediyede kurulu bulunan sistem
güvenliği
Anti
virüs
programıyla
sağlanmaktadır. Ayrıca Firewall, VPN, Saldırı Tespit ve Durdurma, Ağ
Geçidinde Virüs Kontrolü, İçerik Filtreleme, Trafik Biçimlendirme, Uygulama
Kontrolü, Veri Sızma Koruması, SSL Denetimi fonksiyonlarını aynı cihaz
üzerinden sağlayan sınırsız kullanıcı lisansı olan Ağ Güvenlik sistemi ile
Network korunmaktadır. Ürünlerin Bu cihaz ile; Anti Virüs, İçerik filtreleme,

AntiSpam, IDP gibi Pattern-Matching (Kalıp Eşleme) mantığıyla çalışan uygulamaları, özel olarak tasarlanmış
ASIC (Application Specific Integrated Circuit) üzerinde çok hızlı olarak
yapmaktadır.
Mekânsal ve Kurumsal Güvenlik
Güvenlik kamerası sayıları arttırılmış, Belediyemizin Ana Binasında,
Hizmet Binasında, İmar İşleri Binasında ve Fen İşleri Binasında toplamda
47 Adet güvenlik kamerası ile kayıtları tutulmaktadır. Böylelikle kurumda
yaşanacak herhangi bir olumsuzluğa karşı kayıtlar incelenerek anında
sonuca ulaşılabilmektedir.
İletişim Hizmetleri
Ana Bina, İmar İşleri Binası ve Fen İşleri
Binası olmak üzere 3 nokta VPN hattı ile
aralarında bağlantı sağlanmış ve VPN hattı
kullanılarak bu binalarda bulunan santrallerin
birbiriyle iletişimi sağlanmıştır, bu sayede üç
binadaki personeller dahili hattan birbiri ile
iletişim kurabilmektedirler.

E-Posta Yönetimi Sistemi
Kurumumuzdaki personellere alasehir. bel.tr uzantılı kurumsal
e-posta adresleri açılmış. Kurum içi ve dışı iletişimde, gönderilen epostaları okuyanın ve güvenlik tedbirlerinizi ön plana alan, kolay ve
etkili yazışma tekniklerinin gösterildiği, daha kurumsal, daha
profesyonel ve sonuç odaklı yazışma kurallarının uygulanmasını
amaçlayan e-posta Yazışma Kuralları Güvenlik Tedbirleri Talimatları
personellere tebliğ edilmiştir.
Kurumsal Web Sitemiz
Web sayfalarımız canlı bir yayın
organı olarak sürekli güncellenen haber,
duyuru bilgileri ile Belediyemiz ve
Alaşehir’imizin dünyaya bakan yüzü haline
getirilmiştir. Kurumumuza ait bilgi belge
talepler bu platformdan Kamu Hizmet
Standartları çerçevesinde, tüm ihale, meclis
kararları ve bilgilendirme hizmetleri ile
vatandaş odaklı bir yayın organı olarak aktif
olarak işlemektedir.
Kurumsallaşma süreci ile yeni
tasarımı yapılarak yeni vizyondan Alaşehir
Halkına hizmet vermeye başlamıştır.ünümüz

teknolojisinde en öneli araçlardan biri olan internet hizmetlerine belediyemiz en güncel haliyle faaliyetlerini
ve icraatlarını anlık olarak ziyaretçilerine sunmaktadır.

MİSYONUMUZ
Yazı işleri Müdürlüğü Belediyemizin karar organları olan Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve
Belediye Başkanlık Makamının çalışmalarının yürütümü, Belediyemize ait Gelen ve Giden kayıtlarının
bilgisayar ortamında tutulması, İlan-Duyuru Hizmetleri, Dergilerin incelenmesi ve servislere dağıtımı,
Evlendirme İş ve İşlemleri.
VİZYONUMUZ
Yasal yetki ve görevlerimiz doğrultusunda, güler yüzlü çalışanlarınla hizmetin en iyi şekilde sunmak.
YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR
a) Belediye Meclisi ile görevleri,
b) Belediye Encümeni ile ilgili görevleri
c) Genel Evrak ile ilgili görevleri
d) Arşiv ile ilgili görevleri
e) İlan-Duyuru ile ilgili görevleri
f) Resmi Gazete ve Dergi görevleri
g) Evlendirme İş ve İşlemleri.

İNSAN KAYNAKLARI

Halil EKSAN
Yazı İşleri Şefi

Teslime AKKOYUN
Yazı İşleri Memuru

Gülnihal NOYAN ALGAN
Evlendirme Memuru

Ümit KESKİ
Büro Hizmetleri Personeli

Halil ÇAKMAK
Evlendirme Memuru

Vildan DOĞRUL
Büro Hizmetleri Personeli

SUNULAN HİZMETLER
a-) Belediye Meclisi İle İlgili Görevleri Ve 2014 Yılı Faaliyetleri:
5393 sayılı Belediye kanununun 20. maddesi doğrultusunda her ayın ilk haftası ve 5675 Sayılı Kanunla
eklendiği üzere yılda 3 olağanüstü
toplantı hakkının kullanılmasında,
Belediyemiz
birimlerinden
yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun
olarak Belediye Meclisinde görüşülüp
karar alınmak üzere Belediye
Başkanlığından meclisimize havaleli
yazılar ile gündemin oluşturulması ile
meclis dosyasının hazırlanması,
Toplantı gün ve saati ile meclis
gündeminin üyelere dağıtımı,
Toplantılara iştirak ederek
yürütümü
konusunda
başkanlık
divanına yardımcı olunması,
Toplantı esnasında alınan CD görüntüleri ve notların doküman edilerek kararların ve Meclis karar
defterinin yazımı ile Belediye Başkanı ve meclis kâtiplerinin imzalarının alınması,
5393 sayılı Belediye kanununun 23.
maddesi gereğince 2 nüsha halinde
Kaymakamlık makamına gönderilmesi,
Alınan kararların konularına göre
ilgili birimlere gönderimi ve tüm bu iş
işlemlere ait konularını içeren meclis
dosyasının tutulması ve Arşivlenmesi.
5393 Sayılı Belediye kanununun
22. maddesi gereği alınan kararların bir
sonraki toplantıda üyelere dağıtımının
yapılması.
Meclis
Üyelerinin,
meclis
toplantılarına devamlılıklarını belirlemek
üzere meclis başkanlığınca tutulan
puantaj cetvelinin tutulması.

Belediye Meclisimiz 2014 yılı içinde;
01.01.2014–31.12.2014 tarihleri arasında Belediye Meclisimiz 15 toplantı olmak üzere 28 birleşim
yapmış (Ocak, EYLÜL ve ARALIK aylarında olmak üzere 3 olağanüstü) olup, toplam 162 gündem maddesi ile
ilgili karar alınmıştır.
Toplantı gün ve dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

OTURUM
TARİHİ
03.01.2014
09.01.2014
10.01.2014
03.02.2014
06.02.2014
03.03.2014
06.03.2014
12.04.2014
02.05.2014
06.05.2014
02.06.2014
03.06.2014
01.07.2014
02.07.2014
01.08.2014
06.08.2014
01.09.2014
05.09.2014
27.09.2014
01.10.2014
08.10.2014
10.10.2014
20.10.2014
03.11.2014
06.11.2014
01.12.2014
04.12.2014
08.12.2014

BİRLEŞİM NO

BİRLEŞİM
DURUMU

1 nolu toplantı
1.Birleşim
1-2 nolu toplantı
2.Birleşim
2 nolu toplantı 1.Olağanüstü
3 nolu toplantı
1.Birleşim
3-2 nolu toplantı
2.Birleşim
4 nolu toplantı
1.Birleşim
4-2 nolu toplantı
2.Birleşim
5 nolu toplantı
1.Birleşim
6 nolu toplantı
1.Birleşim
6-2 nolu toplantı
2.Birleşim
7 nolu toplantı
1.Birleşim
7-2 nolu toplantı
2 birleşim
8 nolu toplantı
1.Birleşim
8-2 nolu toplantı
2.Birleşim
9 nolu toplantı
1.Birleşim
9-2 nolu toplantı
2.birleşim
10 nolu toplantı
1.Birleşim
10-2 nolu toplantı
2.Birleşim
11 nolu toplantı 2.Olağanüstü
12 nolu toplantı
1.Birleşim
12-2 nolu toplantı
2.Birleşim
12-3 nolu toplantı
3.Birleşim
12-4 nolu toplantı
4.Birleşim
13 nolu toplantı
1.Birleşim
13-2 nolu toplantı
2.Birleşim
14 nolu toplantı
1.Birleşim
14-2 nolu toplantı
2.birleşim
15 nolu toplantı 3.Olağanüstü

GÜNDEM
MADDE
SAYISI
8 Gündem
3 Gündem
2 Gündem
5 Gündem
5 Gündem
4 Gündem
6 Gündem
12 Gündem
14 Gündem
5 Gündem
8 Gündem
3 Gündem
8 Gündem
5 Gündem
8 Gündem
4 Gündem
4 Gündem
2 Gündem
1 Gündem
5 Gündem
4 Gündem
7 Gündem
2 Gündem
6 Gündem
9 Gündem
9 Gündem
13 Gündem
1 Gündem

Belediyemiz meclisinde görüşülen gündem maddeleri ayrıntıları aşağıya çıkartılmıştır.
Ocak Ayı 1. Birleşim 03.01.2014
Komisyon üyeleri seçimi
Meclis üyeleri hakkında karar
Kadro ihdas değişiklikleri
Kadro ihdas değişiklikleri
2 Adet Tahakkuk terkini
2 adet Ücret tarife değişikliği
İmar plan tadilatlarının komisyona sevki
Tarife değişikliği
Ocak Ayı 2. Birleşim 09.01.2014
Hisse arsa satışı yetkilendirmesi
İmar planı ile ilgili değişiklikler
Katlı yapılarda kat adedinin arttırılması ile ilgili karar
1.Olağanüstü Birleşim 10.01.2014
Yarışmalara katılacak öğrencilere maddi destek talebi

Kredi alınması için yetki talebi
Şubat Ayı 1. Birleşim 03.02.2014
5393 sayılı Belediye Kanunun 29. Maddesinin uygulanması
Ücret tarifesi değişikliği talebi
İmar plan tadilatlarını komisyona sevki
Park ismi değişikliği talebi
Spor kulübüne maddi destek talebi
Şubat Ayı 2. Birleşim 06.02.2014
Hisseli arsa satışı için encümene yetki kararı
775 sayılı Gece Kondu Kanunu gereği tahsis kararı
2 adet Plan tadilatı kararı
6360 Sayı Kanun gereği Killik Belediyesinin plan değişikliği talebi
Su aboneliği verilmesi ile ilgili karar
Mart Ayı 1. Birleşim 03.03.2014
Şehir terasının altında bulunan bölüme ait 2. Adet talep
İmar tadilatı taleplerin komisyona havalesi
Su aboneliği talebi görüşülmesi
Süre uzatım talebi görüşülmesi
Mart Ayı 2. Birleşim 06.03.2014
Yeşilyurt Belediyesinin Kat artırım talebinin kararı
Hissenin satış için yetki verilmesi
Plan değişikliği kararı
İmar uygulaması kararı
Kamulaştırma kararı
Kiralama talebinin kararı.
Nisan Ayı 1. Birleşim 12.04.2014
Meclis katibi seçimi
1 ve 2. Meclis Başkan Vekili seçimi
Encümen üyesi seçimi
Plan Bütçe ve imar komisyonu seçimi
Çiftçi malları Koruma Meclisi ve Üye Seçimi
Çiftçi malları Mürakeme heyetine seçimi
2013 faaliyet raporu görüşülmesi
Ek bütçe talebi
6360 Sayılı kanunla kapanan Beldelerdeki ücret tarifesi h.k karar
6360 sayılı kanunla kapanan Beldelerdeki temizlikler için hizmeti alımı için ihale kararı
6360 sayılı kanunla kapanan Beldelerden Uluderbent Belediyesine ait benzin istasyon faaliyeti ile
ilgili karar.
Park ve bahçelerin bakımı için hizmet alım ihalesi
Mayıs Ayı 1. Birleşim 02.05.2014
2013 mali Yılı kesin hesabın görüşülmesi
2013 mali Yılı taşınır mal kesin hesabı
Temizlik ihalesi süresine ilişkin karar
Park ve bahçeler için yapılan ihalenin Süresi
Emlak vergisi iade talebi
Kadro değişiklikleri
Kadro ihdas talebi
Oluşturulacak müdürlüklerin ihdası norm kadro ile verilen görev ve çalışma yönetmeliklerinin
belirlenmesi kararı
Jeotermal alanlarına yapılacak geziye katılım kararı
Türkiye belediyeler birliğine üye seçimi

Ege belediyeler birliğine üye seçimi
Tarihi kentler birliğine üye seçimi
Jeotermal konulu belediyeler birliğine üye seçimi
Gediz havzası illeri çevre koruma hizmet birliğine üye seçimi
Mayıs Ayı 2. Birleşim 06.05.2014
İmar plan tadilat kararı
Hisseli arsa satışı
Trafo yeri tespiti
İmar plan değişikliği
Haziran Ayı 1. Birleşim 02.06.2014
Müdürlüklerin görev ve çalışmalarına ilişkin yönetmeliklerin kararı
Çiftçi malları koruma başkanlığına yer tahsisi
Sözleşme yapmak için Belediye Başkanına yetki verilmesi
Uluderbent mahallesinde bulunan akaryakıt istasyonuna Akaryakıt ürünleri almak için sözleşme
yapma yetkisi verilmesi
Sözleşmeli personelin çalıştırılması ve ücret tespiti
Ücret tarifesi değişiklik talebi
İmar plan tadilat taleplerin komisyona sevki
Gelir tarifesi belirlenmesi
Haziran Ayı 2. Birleşim 03.06.2014
Hisseli satış için yetki verilmesi
Taşınmaz satışı için yetki
Kadastro çalışmaları için bilirkişi tespiti
Temmuz Ayı 1. Birleşim 01.07.2014
Alaşehir Belediye iş sağlığı ve güvenliği için yönetmelik kararı
Ücret tarife değişikliği
Emlak servisine yapılan işlemin düzeltilmesi
Münakale talebi
Ücret tespiti
Danışmanlık hizmeti alınması kararı
İmar plan tadilatlarının komisyona sevki
PTT acentesi için teminat mektubu alınması
Temmuz Ayı 2. Birleşim 02.07.2014
Ücret tespiti
Kart artışı belirlenmesi
Ödenek aktarımı
Taksi durağı yer tespiti
Kamulaştırma kararı
Ağustos Ayı 1. Birleşim 01.08.2014
Belediye başkanına yetki verilmesi
Tahakkuk düşümü
Hatalı tahsilâtın geri iadesinin yapılması hk
3 adet ödenek aktarımı talebi
2 adet ücret tarifesi tespiti talebi
Ağustos Ayı 2. Birleşim 06.08.2014
5 adet plan bütçe komisyonu kararının görüşülmesi
5 adet imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi
Park ismi değişikliği talebinin görüşülmesi
Tahsis talebinin görüşülmesi
Eylül Ayı 1. Birleşim 01.09.2014
Sözleşmeli personel alımı ve ücreti tespiti

Gelir tarifesi değişikliği talebi
İmar planı taleplerinin komisyona sevki
İçkili dükkan açılacak alanların bölge tespiti hk
Eylül Ayı 2. Birleşim 05.09.2014
9 adet imar planı talebinin görüşülmesi
içkili dükkan açılacak yerlerin tespiti
2.Olağanüstü Birleşim 27.09.2014
Vergi harç ve tarifelerinin belirlenmesi
Ekim Ayı 1. Birleşim 01.09.2014
Bütçe görüşmeleri
Araç tahsisi talebi
Hatalı tahakkuk terkini
Ödenek aktarımı
Belediye başkanına yetki verilmesi ile ilgili karar
Ekim Ayı 2. Birleşim 08.10.2014
Belediye başkanına yeki verilmesi
6360 sayılı yasa ile tüzel kişiliği kaldırılan belde ve köylerin arsa ve arazilerinin satışı için yetki talebi
İmar planı tadilatları talebi
Stratejik planın görüşülmesi
Ekim Ayı 3. Birleşim 10.10.2014
6 adet imar planı değişikliği talebinin kararı
Stratejik planın görüşülmesi
Ekim Ayı 4. Birleşim 20.10.2014
2015 yılı bütçesi ve eklerinin kabulü
Stratejik planın kabulü
Kasım Ayı 1. Birleşim 03.11.2014
Performans planı görüşülmesi
Sözleşmeli personel alımı
Gelir tarifesi değişikliği
Sosyal tesis yapımı ve kiraya verilmesi talebi
Ödenek aktarımı
İmar planı tadilatı taleplerinin komisyona sevki
Kasım Ayı 2. Birleşim 06.11.2014
7 adet belediye hisseli taşınmazı satışı ile ilgili yetki kararı
Bilirkişi listesi güncellenmesi
Sit alanı ilan edilen yerlerdeki imar planı değişikliği talebi
Aralık Ayı 1. Birleşim 01.12. 2014
4 Adet kullanım hakkı talebi
1 adet kadro ihdas talebi
2 adet gelir tarifesi talebi
İmar planı tadilatlarının komisyona sevk edilmesi
Aralık Ayı 2. Birleşim 04.12. 2014
11 adet imar komisyon kararının görüşülmesi
2 adet bütçe komisyon kararının görüşülmesi
3.Olağanüstü Birleşim 08.12.2014
1/1000 ölçekli koruma amaçlı plan değişikliği talebi görüşülmesi
b- ) Belediye Encümeni İle İlgili Görevleri ve 2014 Yılı Faaliyetleri:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi gereğince seçilen Encümen Üyeleri ile Belediye
Başkanınca seçilen aynı adette memur encümen üyelerimiz ile aynı kanunun 35.maddesi gereği haftada bir
gün ilgili kanunun 34. maddedeki görev ve yetkileri doğrultusunda yapılan toplantılarda;

Belediyemiz birimlerinin ilgili daire amirliklerince uygun görüşü ile Belediye Başkanından havaleli
konuları gündem maddesi olarak encümene sunmak.
Encümenin almış olduğu kararların yazılmasını, arşivlenmesini ve ilgili birimlere gönderilmesini
sağlamak,
Encümence verilen kararları encümen karar defterine yazmak, metin haline getirilen kararları
encümen başkanı ve üyelerine imzalatmak,
İlgili birimlere tebliği ve ilgili karar asılları ve eklerinin arşivlenmesi,
Encümen toplantısına katılan encümen başkanı ve üyelerine ödenecek olan huzur hakkı için puantaj
düzenlemek, gereği için Mali Hizmetleri Müdürlüğüne göndermek.
Belediye Encümenimiz 2014 yılı içinde;
01.01.2014 – 31.2.2014 tarihleri arasında 52 oturum yapmış ve bu oturumlarda 396 adet karar
alınmış, bunların dağılımları ilgili dairelere ulaştırılmıştır.
Aşağıda Belirtildiği üzere Söz konusu tarihler arasında meclis üyelerinden 5393 sayılı kanunların ilgili
maddeleri gereği;
01.01.2014–26.03.2014 tarihleri arasında Başkan Gökhan KARAÇOBAN - Murat BİBER, Adnan TUTAR ile
Memur üyelerden;
Yazı İşleri Müdürü
Mali Hizmetler Müdürü

Sevil DERİCİOĞLU
Cemal PINAR

24.04.2014–25.06.2014 tarihleri arasında Başkan Gökhan KARAÇOBAN- Ali Osman BAŞ ve Ahmet ADAK ile
Memur üyelerden;
Yazı İşleri Müdürü
Mali Hizmetler Müdürü

Sevil DERİCİOĞLU
Cemal PINAR

02.07.2014–31.12.2014 tarihleri arasında Başkan Gökhan KARAÇOBAN – Ali Osman BAŞ ve Ahmet ADAK ile
Memur üyelerden
Yazı İşleri Müdürü
Sevil DERİCİOĞLU
Mali Hizmetler Müdürü
Hasan ERAYBAT
Söz konusu tarihler arasında encümen üyeliği görevi yürütmüşlerdir.
Meclis üyelerinden;
Adnan TUTAR
22.01.2014, 12.02.2014, 13.03.2014, 24.07.2014, 24.12.2014
Murat BİBER
26.02.2014, 19.03.2014, 20.08.2014
Hasan ALICI
05.03.2014, 21.05.2014, 02.07.2014, 05.11.2014 tarihlerindeki encümen
toplantılarına Belediye Başkan Vekili olarak Encümene başkanlık yapmışlardır.
Encümenimiz 01.01.2014 ve 31.12.2014 tarihleri arasında
51 oturum yaparak 396 adet karar almıştır.

AYLAR
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK

1.TOPLANTI
08.01.2014
05.02.2014
05.03.2014
24.04.2014
07.05.2014
03.06.2014
02.07.2014
06.08.2014
05.09.2014
01.10.2014
05.11.2014
03.12.2014

2.TOPLANTI
15.01.2014
12.02.2014
13.03.2014
30.04.2014
14.05.2014
11.06.2014
09.07.2014
13.08.2014
10.09.2014
08.10.2014
12.11.2014
10.12.2014

3.TOPLANTI
22.01.2014
19.02.2014
19.03.2014

4.TOPLANTI 5.TOPLANTI
29.01.2014
26.02.2014
26.03.2014

21.05.2014
18.06.2014
16.07.2014
20.08.2014
11.09.2014
15.10.2014
19.11.2014
17.12.2014

28.05.2014
25.06.2014
24.07.2014
22.08.2014
17.09.2014
22.10.2014
26.11.2014
24.12.2014

31.07.2014
27.08.2014
24.09.2014
30.10.2014
31.12.2014

51 oturum yaparak 396 adet karar
almıştır. Bütçe Görüşmeleri 1, İfraz
ve Tevhit İşlemler 204, tutanak
değerlendirme 62,6360 sayılı yasa ile
ilgili onay 7,İrtifa (yola Terk) 20,Arsa
Satışı 9, Münakale 11, ihdas işlemleri
4, taksi durağı açma 1, ücret
belirleme 2, kaçak yapılar 12, Asker
aylığı talebi 1, ihale kararları 31, imar
uygulamaları 1, Gece kondu kanunu
uygulamaları yönetmeliği 5,İşyeri
Saatleri Tespiti 7, Kesin Hesap 1,
Yetki Kararı 4, Taşınır kesin hesabı
1,Makbuz basılması 6,cezalar 7,Fakir
aylığı 2, Stratejik plan 1,performans
planı 1,faaliyet raporu 1, diğer 1
c-)

Gelen Evrak İle İlgili Görevleri:

Belediye Başkanlığına tüm resmi kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların kaydını yapmak ve ilgili
birimlerine ulaştırmak.
Çalışma esasları;
Belediye Başkanlığına gelen her çeşit yazı evrakının ilgili personeli tarafından teslim alınması, Yazı
İşleri Müdürlüğünce alınan evrakın havale edileceği birimin tespitinin yapılması, Bilgisayar ortamında gelen
yazıların kayda alınması, Konusu itibariyle birden çok birimi ilgilendiren yazıların suretlerinin çoğaltılarak ilgili
birimlere zimmetle gönderilmesi, Müdürlüğümüze ait olan evraklar ve ilgili cevaplarının arşivlenmesi,Gizlilik
dereceli yazıların sadece Yazı işleri Müdürlüğü tarafından açılması, daha sonra gizlilik derecesine istinaden
kayda alınması ve ilgilisine tebliği.
Genel Gelen Evrak sayısı 01.01.2014–31.12.2014 tarihleri arasında Belediyemize Kaymakamlık, diğer
resmi kurum ve kuruluşlardan ve kişilerden gelen evrak sayısı 10189 adettir.
YAZI İşleri Müdürlüğü gelen evrak sayısı ise 01.01.2014- 31.12.2014 tarihleri arasında 478 adettir.

d-)

Giden Evrak İle İlgili Görevleri:

Belediye Başkanlığı adı altında Yazı İşleri Müdürlüğümüz başta olmak üzere Belediye binası içindeki
tüm servislere ait yazışmaların birimleri belirtilerek Giden Evrak kayıt defterine kaydı ile mutemet kanalı veya
elden zimmetle teslimi yapılmaktadır.
Çalışma Esasları;
Belediyemiz servislerinin Kamu Kurum, Kuruluş ve vatandaşlara gönderilecek yazışmaları Yazı İşleri
Müdürlüğünce elektronik ortamda kayda alınıp genel evrak giden yazılar zimmet defteriyle birim adı
verilerek kayıt çıkışı gerçekleşir.
Posta veya elden dağıtıcılarla zimmetle ilgilisine ulaştırılır.
Başkanlık makamı tarafından ilgili birimlere gönderilen yazılar ve müdürlüğümüze ait yazılar ilgisi ile
beraber arşivlenir.
Genel Giden Evrak sayısı 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında Belediyemizden tüm resmi
kurum, kuruluşlar, şahıslar ve şirketlere Genel Giden evrak sayısı 7162 adettir.
01.01.2014–31.12.2014 tarihleri arasında Belediyemizden Bakanlık, Valilik, Kaymakamlık, diğer resmi
kurum ve kuruluşlara ve vatandaşlara Yazı İşleri Giden Evrak olarak kaydedilmiş olup 334 adet resmi evrak
gönderilmiştir.
e-)

Arşiv İle Görevleri

:

Tüm evrak ve Encümen ve Meclis kararları ile Evlendirme iş ve işlemlerinin Başkanlık makamı ile
Müdürlüğümüze ait yazışmaların arşivlenmesini sağlamak.
f-)

İlan İle Görevleri:

Müdürlüğümüzce belediyemize ait veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından veya şahıslarca istenilen
özel ve ticari ilanların Belediyemiz ses yayın cihazı ile talep ve gereği doğrultusunda ilan tahtasına asılmak
suretiyle duyuruları yapılmakta, panoya asılan ilanlar için asılma ve kaldırma tutanakları ile anons sistemi ile
yapılan duyurulara ait ilanlar içinde ilan tutanakları düzenlenerek ilgili birimlerine gönderilmekte ve tüm bu
işlemlerin dosyalama ve arşivlenmesi yapılmaktadır.
g-)

Resmi Gazete Ve Dergi Görevleri:

Resmi Gazeteler “in belediye birimlerini ilgilendirilen bölümlerin, tüm birim amirlerine ait Internet
ortamında bilgisayar sisteminin mevcut olması ile Internet”ten resmi gazeteyi günlük olarak takip etmeleri
Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgelere ait siteleri takip ederek, konu ile ilgili riyaset makamının
bilgilendirilmesinin takibin yapılması.
Yine ayrıca Başkanlık Makamı Internet ortamında ilgili Bakanlıklar ve Dernek Statüsünde olan ve Yayın
yapan tüm sitelerin günlük olarak bakılması, gereği yapılması ve konu ile ilgili konularda Başkanlık Makamına
bilgilendirmeler yapılması ve gerektiğinde daireler arası iletişime geçilmesinin takibinin yapılması,
Ayrıca müdürlüğümüzce belediyemizi ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yayınlandığı ve
soru – cevap şeklinde de bilgilendirmeleri de olan abonesi olduğumuz aylık veya iki aylık olarak belediyemize
ulaşan Dergiler de incelenerek, değerlendirilmekte, konularına göre fihristte işlenmekte ve yine konularına
göre ilgili birim sorumlu personellerine gönderilmektedir.

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
Fiziksel yapı
: Müdürlüğümüz, Belediyemiz hizmet binasının 1.katında hizmet vermektedir.
Örgüt Yapısı
: Yazı İşleri Müdürü, Şef, 4 memur ve 2 işçi
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:
Bilgi Kaynaklarımız ; 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Yönetmelikleri, Diğer Kanunların Belediye Kanununu
ilgilendiren hükümleri
Teknoloji Kaynaklarımız; Müdürlüğümüz internet bağlantılı 9 bilgisayar, 4 yazıcı ile hizmet vermektedir.
İnsan Kaynakları
: Müdürlüğümüz Personeli; 1 müdür, 4 memur, 1 şef, 2 işçi olmak üzere toplam 8
personelden oluşmaktadır.
Ayrıca; Yazı İşleri Müdürlüğüne Bağlı olarak Evlenme iş ve işlemleri yapılmakta olup;
EVLENDİRME MEMURLUĞU
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü
ve personelince evlenme müracaatları
elektronik kayıt sisteminde kabul olunup,
değerlendirilerek ilgili dosyanın tanzimi
ile
nikâh
akitlerinin
Yazı
İşleri
Müdürlüğünce icrası Uluslar arası Aile
cüzdanı verilmesi, 10 gün içinde Nüfus
Müdürlüğüne bildirilmesi ayrıca Uluslar
arası cüzdan formlarının aylık olarak İlçe
Nüfus
Müdürlüğüne
gönderimi,
kayıtlarının tutulması ve arşivlenmesi
yapılmaktadır.
Evlenme akdini başka bir şehirde
gerçekleştirmek isteyen, ancak işlemlerini
Belediyemiz kanalıyla yürüten şahıslara
Evlenme İzin Belgesi verilmesi, kayıtlarının tutulması ve
arşivlenmesi yapılmaktadır.
Evlenme İş ve İşlemlerine ait tüm yazışma –
dosyalama ve ilgili genelgelerine ait arşivinin tutulması
müdürlüğümüzce yapılmaktadır. 2014 yılında toplam
606 adet nikâh akdi gerçekleştirilmiştir. 2 adet yabancı
uyruklu nikâh akdi Gerçekleştirilmiştir.
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SUNUŞ
2014 yılı müdürlüğümüz açısından çok yoğun bir yıl oldu. 6360 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle
tüzel kişilikleri kaldırılan 66 köy ve 6 belde Belediyemize bağlandı. Dolayısıyla tüm bu köy ve belde
dosyalarının takibi Müdürlüğümüz tarafından yapılmaya başlandı. Belediyemize karşı açılan dava sayısında da
gözle görünür derecede artış olmuştur. Yıl boyunca Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinde azami dikkat ve özen
gösterilerek belediyemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda hareket edilmiştir. Faaliyetlerle ilgili yapılması
gereken tüm yasal işlemler müdürlüğümüzce yapılmıştır.
Bu gelişmelerin yanı sıra 2014, Müdürlüğümüz açısından çok da şanslı bir yıl olmuştur. Aramıza yeni
avukat arkadaşımız Zeynep Avcı ve Borç takip Servisimize üç yeni personel atanmıştır. Yepyeni dinamik
kadromuzla 2015 yılı için temel hedefimiz; Belediyemizin koyduğu hedefler doğrultusunda görev ve
sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirebilmek için her türlü plan ve uygulama sürecinde verimli,
nitelikli ve etkili bir hizmet vermektir.
Belediyemizin ve Alaşehir Halkının menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımız devam edecektir. Saygılarımla…
MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ
1. Misyonumuz
Hukuk İşleri Müdürlüğü ;
Alaşehir Belediye Başkanlığı ile her türlü uyuşmazlığın Belediye Başkanlığı adına adli ve idari merciler
ile hakem heyetlerinde, noter ve icra dairelerinde takibi, savunulması ve çözümlenmesi amacıyla müdürlük
ve bağlı avukatlar aracılığı ile hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi yanında, hukukun dinamik yapısı nedeniyle
sürekli değişen yasal düzenlemeler ışığında hukuki alt yapılarının hazırlanması, belediyenin ve dolayısıyla
alaşehir halkının hukuki ve mali yararlarının korunması ve hukuka uygun; adaletli, eşit, objektif, genel, her
türlü örgüt, parti, kurum ve kişilerden bağımsız ve tam bir tarafsızlık içinde işini yapmanın, işlemlerini
yürütmenin sorumluluğu ile hareket etmeyi esas alır.
2. Vizyonumuz
Hukuk Devleti olduğumuzun bilinci ile yasal düzenlemeler
çerçevesinde kamu yararını gözetmeyi temel ilke olarak kabul ederek
Başkanlık emirleri ile belirlenen görev kapsamında Halk, Başkanlık ve
Yönetim Birimleri arasında köprü oluşturarak, sorunlara çözüm yolları
yaratarak Alaşehir Belediye Başkanlığının hukuki yararlarının
korunması anlayışı ve yaklaşımı temel vizyonumuzu oluşturmaktadır.
İLKE VE DEĞERLERİMİZ
Yenilikçi, şeffaf, katılımcı ilkeler doğrultusunda Dünya
Standartlarına ve Normlarına uygun olacak, Çağdaş bir Belediyecilik
hizmeti sunabilmek.
GENEL BİLGİLER
A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
a. Müdürlüğümüzün Görevleri
Müdürlüğümüz, Alaşehir Belediyesi kamu tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına, mevzuat
hükümlerine göre Belediye Başkanınca verilen vekâletnamedeki sınırlar içinde çözümler getirmekle ve
işlemleri yürütmekle görevlidir. Bu kapsamda; Belediye Başkanı adına tüm Yargı mercilerinde, Hakemler, İcra
daireleri ve Noterlerde Müdürlük avukatları vasıtasıyla Belediye tüzel kişiliğini temsil eder, icra işlemlerini
yürütür, dava açar, davalarda gerekli savunmalarda bulunur ve davaları sonuçlandırır, Belediyemiz tüzel
kişiliğine yönelik olarak tüm yargı mercileri, hakemler, icra daireleri ile noterlerden yapılacak tebliğleri
Belediye Başkanlığı adına alarak ilgili mercilere iletir, ilgili mercilerin verecekleri bilgileri kullanarak hukuksal

gereklerini yerine getirir. Başkanlık makamı veya belediyeye bağlı müdürlüklerin tereddüde düştükleri
hukuksal sorunlar hakkında görüş belirtir, Müdürlük personelinin özlük işleri ile ilgili işlemlerini yapar. Avans
ve kredi işlemlerini takip eder.
b. Müdürlüğümüzün Yetkileri;
Müdürlüğümüz, Belediye Başkanınca verilen genel veya özel vekaletnameyle, yürürlükte olan tüm
mevzuat dahilindeki yetkileri kullanarak görev yapar.
c. Müdürlüğümüzün Sorumluluğu;
Müdürlüğümüz, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının
yanında görev ve yetkilerinin ifasında Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcılarına karşı sorumludur.
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN İLİŞKİLİ OLDUĞU MEVZUAT
MEVZUAT
TÜRÜ
ADI
KANUN Belediye Kanunu
KANUN Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
KANUN Ceza Muhakemesi Kanunu
KANUN Türk Ceza Kanunu
KANUN İdari Yargılama Usulü Kanunu
KANUN Kamulaştırma Kanunu
KANUN Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

NO
5393
5018
5271
5237
2577
2942
1086

RESMİ GAZETE
TARİHİ
NO
13.07.2005 25874
24.12.2003 25326
17.12.2004 25673
12.10.2004 25611
20.01.1982 17580
08.11.1983 18215
04.07.1927 622

A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER
1-FİZİKSEL YAPI:
Müdürlüğümüz, Belediyemiz İmar ve Şehircilik İşleri Müdürlüğü Binasında bir avukatlar odası ve bir Borç
Takip Servisi odası olmak üzere iki odada faaliyet göstermektedir.
SIRA NO
1
2

KULLANIM
AMACI
AVUKATLAR
ODASI
PERSONEL
ODASI

ALANI
(METREKARE)

SAYISI

17

1

20

1

1- TEŞKİLAT YAPISI
Başkanlık
Özel Kalem Müdürlüğü

Hukuk İşleri
Müdürlüğü

Borç Takip Servisi

Müdürlüğümüz, Belediye Başkanına ve ardından Özel Kalem Müdürlüğüne bağlı olarak bir kadrolu
avukat, bir sözleşmeli avukat, bir Danışman Avukat ve üç Borç Takip Servisi personelinden oluşmaktadır.

2- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Müdürlüğümüzde 5 bilgisayar, 3 yazıcı,2 klima, 2 kullanıcının kullanabildiği Kazancı İçtihat ve Mevzuat
Programı bulunmaktadır. Her bir bilgisayarın internet bağlantısı vardır. Avukatlarımızın her biri mevzuat ve
içtihat takibine yönelik bilgisayar programı kullanmaktadır. İnternet üzerinden bilgiye erişim, ayrıca TBMM,
Resmi Gazete, yüksek yargı organlarının bilgi havuzlarına erişim imkanı bulunmaktadır. Müdürlüğümüzde
takip edilen dosyalar ile ilgili bilgiler depolanmakta ve belediyemiz bilgisayar ağı kullanılarak tüm avukatların
mevcut bilgilerden yararlanması sağlanmaktadır. Müdürlüğümüzde takip edilen ve sonuçlandırılmış
dosyaların taranarak dijital ortama alınması çalışmaları sürdürülmektedir. Müdürlüğümüzde hukuki
yayınlardan oluşan bir kütüphane bulunmaktadır.
3- İNSAN KAYNAKLARI
Müdürlüğümüzde iki avukat, üç borç takip
servisi personeli olmak üzere beş kişi görev
yapmaktadır. Müdürlük personelimizin 2’si üniversite
mezunu, 2’si lise mezunu, 1 tanesi ortaokul
mezunudur. Müdürlük personelinin 3’ü Kadrolu
memur,1’i sözleşmeli memur, 1’i kadrolu işçidir.
lise

üniversite

ortaokul

20%
40%

40%

4- SUNULAN HİZMETLER;
Müdürlüğümüzce;
Belediyemizin menfaatlerini korumak amacıyla hukuki girişimlerde bulunulmakta, dava ve icra
dosyaları takip edilmekte, Başkanlık Makamının ve Belediyemiz Müdürlüklerinin talep ettiği hususlarda
hukuki mütalaa hazırlanmakta, Belediyemiz personelinin görevleri nedeniyle muhatap oldukları dava ve
takiplerde kendilerine hukuki yardım sağlanmakta, Avukat tutamayacak durumda olup belediyemize
müracaat eden hemşerilerimizin Manisa (Alaşehir) Barosunun Adli Yardım bürosundan yararlanmaları
sağlanmak üzere yönlendirmeleri yapılmaktadır.
A-ADLİ YARGI MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
(ASLİYE HUKUK, SULH HUKUK, SULH CEZA, ASLİYE CEZA)
2014 yılı boyunca adli ve idari yargı bazında 380 adet şehir içi ve şehir dışı duruşmaya girilmiştir.
Bunun yanı sıra köylerde ve beldelerde bulunan 15 adet keşfe gidilmiştir.

TÜRÜ
ASLİYE
HUKUK
MAHKEMESİ

ADET

96

KABUL

16

RED

26

DERDEST

54

ASLİYE CEZA
MAHKEMESİ

14

-

4

10

AĞIR CEZA
MAHKEMESİ

2

-

-

2

İCRA HUKUK
MAHKEMESİ

3

2

-

1

SULH
HUKUK
MAHKEMESİ

6

-

1

5

İDARE
MAHKEMESİ

10

3

4

3

KADASTRO
MAHKEMESİ

2

-

-

2

2014 yılında açılan adli davaların konularına göre tasnifi şöyledir:

Ortaklığın Giderilmesi
Alacak
Kıdem Tazminatı
Muarazanın Men-i
Kadastro Tespitinin iptali
Ecrimisil
Tapu İptali ve Tescil
Maddi Manevi Tazminat
Davaları
Kamu Malına Zarar Verme
B-BORÇ TAKİBİ VE İCRA İŞLERİ :

İmar Kirliliğine Neden
Olma
Şikayet
Mühür bozma
Zimmet
Hırsızlık
İhaleye Fesat Karıştırma
El Atmanın Önlenmesi
Taahhüdü İhlal

Alaşehir Belediyesi Borç Takip Servisimize 25.06.2014 tarihinde 3 ( Üç ) adet personel görevlendirilmiş
ve takip işleri son sürat başlamıştır.

TAHSİLÂTLAR
6360 sayılı yasa ile Belediyemize bağlanan Toygar Köy muhtarlığından, 04/09/2014 tarihinde arsa
satışı ile ilgili 7 adet senet Borç takip servisimize teslim edilmiştir. Toplam bedeli 22.296,50 olan bu senetlerin
19.015,10-TL’si 2014 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında tahsil edilmiştir.
6360 sayılı yasa ile Belediyemize bağlanan ile Işıklar Köy muhtarlığından, 15.07.2014 tarihinde arsa
satışı ile ilgili 32 adet senet Borç takip servisimize teslim edilmiştir. Toplam bedeli 72.141,45-TL. olan bu
senetlerin 59.439,85-TL.’si 2014 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında tahsil edilmiştir.
6360 sayılı yasa ile Belediyemize bağlanan eski Yeşilyurt Belde Belediyesinden, dükkan kiraları ile ilgili borç
listesi 30.10.2014 tarihinde Borç takip servisimize teslim edilmiştir. Toplam bedeli 180.951,00-TL. olan
borcun 80.919,82-TL.’si 2014 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında tahsil edilmiştir.
Yeşilyurt Belediyesine ait oto garaj çıkışı ile ilgili borç listesi Borç takip servisimize teslim edilmiştir.
Toplam bedeli 35.228,00-TL olan borcun 23.567,00-TL.si tahsil edilmiş, kalan 11.661,00-TL. Büyük Şehir
Belediyesine devredilmiştir.
Alaşehir Belediyesine ait dükkânların kira borçlarından 40.338,61-TL. sinin tahsilatı 2014 yılı içerisinde
yapılmıştır.
Alaşehir Belediyesi Otogarda bulunan Dükkân kiralarına ait 116.346,30- TL. borcun 62.115,59-TL. sinin
tahsilatı sağlandı ve 54.230,71-TL. kira alacağı ise 6360 sayılı yasa uyarınca Büyük Şehir Belediyesine
devredildi.

YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
Müdürlüğümüzce 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
kapsamında faaliyette bulunulmaktadır. Müdürlüğümüz Başkanlık Makamı ve Özel Kalem Müdürüne bağlı
olarak faaliyet göstermektedir.
VERİLERİN VE KAYNAKLARIN GÜVENİRLİĞİ
Faaliyet ve projelerin belirlenmesi sırasında;
*
Birbirleriyle etkileşim içerisinde olan faaliyet ve projelerin ilgili olduğu hedef bazında doğru olarak
tespiti ve zamanlamasının yapılmasına, her bir faaliyetin belirli bir hedefe yönelik olmasına,
*
Her bir projenin diğer proje ve hedeflere aykırı düşmemesine,
*
Faaliyet ve projelerin oluşturulma ve uygulanmasında yalnız bugünü ve mevcut durumu değil, orta ve
uzun vadeli beklentileri ve değişimleri de hesaba katacak bir yaklaşımın benimsenmesine,
*
Faaliyet ve projeler uygulanırken diğer kurum ve kuruluşlar ile ilgili taraflar arasında işbirliği ve
koordinasyon oluşturulmasına dikkat edilmiştir.

AVUKATLAR TARİH BOYUNCA KÖLE KULLANMADILAR AMA
HİÇBİR ZAMAN EFENDİLERİ DE OLMADI!
MOLİERAC

Değerli Meclis Üyeleri ve değerli Başkanım
6360 Sayılı On üç ilde Büyükşehir ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
dair Kanun ile İlçemiz 66 mahalle (eski statüsü köy), 6 belde (eski statüsü
kasaba) ve 15 merkez mahalleden oluşmak üzere 87 mahalleye hizmet
vermektedir. Söz konusu kanunla ilçe nüfusumuz 99.500 olmuştur ve bu
geçiş sürecinde bazı aksaklıklar meydana gelse de müdürlüğümüz bu
sıkıntılı sürecin gayretli çalışma sonucu hizmet vermeye devam etmiştir.
Bu kapsam dâhilinde Fen İşleri Müdürlüğü, Alaşehir Belediye
Başkanlığının her türlü Bayındırlık faaliyetlerinin planlama ve uygulama
birimidir. Alaşehir Belediye Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanunu
gereği yapılmış olan stratejik planına uygun olarak 4 yıllık yatırım
programını hazırlamak, diğer yatırımcı kuruluşlarla koordinasyon kurmak
ve ilçenin ihtiyaçları ile önceliklerini dikkate alarak hazırlanan yatırım programını Belediye Meclisine sunarak
Alaşehir İlçesinin Kentsel gelişmesinin sağlanması, sağlık ve selamete dair tedbirlerin alınması, kent
donatılarının kurulması, alt yapı hizmetlerinin tesisi ve denetlenmesi, yol meydan, bulvar ve yaya yollarının
çağın gereklerine ve standartlarına uygun yapılması, her türlü alt ve üst yapı tesisinde ses ve gürültü kirliliğini
azaltıcı tedbirlerin alınması, sosyal tesis ve bina eklentilerinin yapılması, çevre temizliklerinin ikmali, iş ve iş
birimlerini bu iş ve işlemlerde ihtiyaç duyulan destek ve tamamlama hizmetlerinin yerine getirilmesi
müdürlüğün öncelikli görevleri arasındadır. Bilindiği gibi ilçemiz; 2400 yıllık geçmişi olan bir yerleşim yeridir.
Görevimizi yaparken tarihten günümüze devreden mimari eserlerin de korunması insanlık görevi olduğu gibi,
Devlete karşı da bir sorumluluktur. Bu anlayışla yapılan her çalışmada Sit Kurulu Kararları da göz önünde
bulundurularak projeler üretilmekte, Başkanlık Makamının tetkikine sunulmaktadır. Cumhuriyetimizin
kuruluş tarihi ile birlikte Alaşehir; nüfus artışında hızlı, şehirleşme de ise yavaş ilerlemiştir.
Takdir edersiniz ki mevcut insan kaynaklarımız ve araçlarımızla bunu mümkün kılmak noktasında bir
takım sıkıntılarımız da vardır. Bu nedenle Müdürlüğümüze yapılacak olan uygun görülen iyileştirmelerle
hedeflediğimiz amacımıza ulaşacağımıza inanmaktayız.
Emin DİKİCİ
Harcama Yetkili
Fen İşleri Müdür v.
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ OLARAK MİSYONUMUZ
Fen işleri Müdürlüğü; Şehrimizin sosyal yaşamında çok önemli yer tutan üst ve alt yapıların,
hedeflenmiş olan işlerin planlanmasını ve elde edilmiş projelerin uygulamasını yapmak, ayrıca diğer kamu
kuruluşlarınca yapılması planlanan işlerin takibi ve koordinasyonunu sağlamakla görevlidir.
Yapı tesis ve onarım işleri kapsamında ihale, şartname ve dosyalarını hazırlamak, ihale sonrası
sözleşme şartlarına göre yapı denetimi, yapım süresince inşaatların hak edişlerinin hazırlanmasına yapım
bitiminde geçici ve kesin kabullerin yapılması ve kesin hesaplarının tamamlanması, takip edecek yılın yapı
inşaat programının hazırlanmasını gerçekleştirmektir.
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ OLARAK VİZYONUMUZ
Müdürlüğümüz bireysel hak ve toplum yararına olan çalışmalarına devam edip daha iyi hizmet yapma
sorumluluğunun bilincinde olup halkımıza yakışan güzellikleri keşfedip, Başkanlık Makamının emir ve
müsaadesi doğrultusunda sistematik olarak uygulayan idealist Müdürlüktür.
Çağdaş, estetik ve modern görünümlü yapılaşma ve hizmet; doğanın korunduğu, mevcut yaşamda
barınılan yerlerin huzurlu ve sorunsuz olması için gereken titizliğin gösterilmesidir.

Müdürlüğümüz hukuk, hoşgörü, adaletli hizmet etme sorumluluğunu yaşayıp yaşatan insanlık
onuruna yaraşır biçimde, yaptığı hizmetlerde toplum sağlığını ön planda tutan görev anlayışındadır.
Müdürlüğümüz kentsel gelişimin, Belediye hizmetlerinde kalite ve verimliliğin temel unsurlar olarak
değerlendirilmesiyle sağlanabileceğine kalite ve verimlilik ise Müdürlüğümüz personelinin, misyonlarının
gereğini yerine getirebilmek için geceli ve gündüzlü çalışmalara katılmaları, Riyaset makamı ve
Müdürlüğümüz arasında güçlü iletişim ve koordinasyon sağlanmasıyla mümkündür.
Fen işleri Müdürlüğü olarak anlayışımız, öncü ve örnek birim olmaktır.
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVİ-YETKİSİ-SORUMLULUKLARI
1)Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların yapılmasını ve
mevcut yolların onarılmasını sağlamak,
2) Her zaman ve her şartta yolların ulaşıma açık tutulmasını, bunun için ihtiyaç duyulan malzemelerin
zamanında temin edilerek kullanıcılara verilmesini sağlamak,
3) Biriminin çalışma programının hazırlanması ve çalışma programlarına uygun çalışmak,
4) İş programıyla ilgili hafriyat işlerinin verimli yürütülmesini sağlamak,
5) Mer’i imar mevzuatının öngördüğü uygulamaları yapmak, iştirak paylarının takip edilmesini sağlayarak
gerekli düzenlemelerin yerine getirilmesini sağlamak,
6) Vatandaşların istek ve şikâyetlerini alıp değerlendirmek sonucunu ilgili kişi ve kurumlara iletmek, fiziki
çevre düzenlemeleri (bordur, trotuar vb.) ile ilgili işleri yürütmek,
7) Belediye sınırları içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan asfaltların onarılması
çalışmalarını yürütmek,
8) Başkanlıkça uygun görülmesi halinde İlçedeki okul binalarının inşaatını, bakım ve onarımını yapmak,
okulların bahçelerinin düzenlenmesini, asfalt ve bordür yapılmasını, spor sahalarının yapılmasını, WC’ lerin
tamiratlarını, bahçe duvarı ve korkulukların tamiratlarını, iç-dış boyalarının yapılmasını, çatı onarımının
yapılmasını, elektrik ve aydınlatma tamiratlarının yapılmasını sağlamak,
9) Yollara araçların hızını kesmek amacıyla hız kesicilerin yapılmasını sağlamak, kaldırımlara araçların
park edilmesini önlemek için engelleyici malzeme alımını ve montajını sağlamak,
10) Açılması gereken yeni yolların imar planlarına uygun olarak açılmasını sağlamak,
11) Genişletilmesi gereken yolların genişletilmesini ve tesviyelerinin yapılmasını, mevcut yolların imar
planına uygun hale getirilmesini sağlamak,
12) İhtiyaç olması durumunda yollara stabilize serilmesi ve sıkıştırılması işlemlerinin yapılmasını
sağlamak,
13) Kamu hizmetine sunulacak bina ve tesislerin belirlenmesi, proje ve keşiflerinin hazırlanması,
inşaatların yaptırılması çalışmalarını takip ederek sonuçlandırmak,
14) Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programının hazırlanmasını ve takip edilerek
sonuçlandırılmasını sağlamak,
15) İlçe içerisinde yaşanabilecek su ve sel baskınları gibi doğal afetlere müdahale edilmesini ve bu
müdahale sırasında kullanılacak malzemelerin zamanında temin edilerek depolanması çalışmalarını kontrol
ve koordine etmek,
16) Belediye birimleri ile diğer kamu kuruluşlarına ait binalarda gerçekleştirilen çeşitli inşaat
faaliyetlerinin takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
17) Resmi ve özel kuruluşların veya vatandaşların yol kazı çalışmalarına ilişkin taleplerini değerlendirip
Büyükşehir belediyesi AYKOME ve UKOME müdürlüğü ile koordineli ruhsatlarının verilmesini sağlamak,
18) Stok durumu ve malzeme depolarının zamanında kontrol edilmesini sağlamak,
19) Uhdesinde bulunan her türlü iş makinelerinin sevk ve idare edilmesini sağlamak, periyodik tamir
bakımlarını yapmak yedek parça teminlerini yapmak
20) Diğer birimlere gerekli araç, gereç ve insan kaynağı desteği sağlamak,
21) Kaçak veya ruhsatına aykırı yapıların kontrolü ve yıkım işlemlerinde, birimine bağlı işçi, makine ve her
türlü araç ve gerecin gönderilmesini sağlayarak ilgili birimlerle uyumlu çalışmalarını sağlamak,

22) Belediyenin doğrudan yada dolaylı organize ettiği tören ve merasimler sırasında gerekli platform vb.
kurulmasını sağlamak ve anılan bu faaliyetlerin bitimini takiben bunların kaldırılmasını sağlamak,
23) Çalışma programlarının icra edilmesinde istihdam edilen insan kaynağının sevk ve idare edilmesini
sağlamak,
24) Altyapı çalışmalarında diğer ilgili altyapı kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak,
25) Müdürlük emrinde görevli işçi personelle ve/veya ihale yoluyla asfalt kaplama ve yama, bordür,
trotuar yapım ve onarım yapmak,
26) Alt geçitlerin boyanmasını ve bakımını sağlamak,
27) Açılması gerekli yeni yollar veya yapılması gerekli plan tadilatlarıyla alakalı olarak yetkili Müdürlükle
işbirliği içerisinde gerekli çalışmaların neticelendirilmesini sağlamak,
28) Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi oluşturulması çalışmaları kapsamında, isimsiz cadde ve sokaklara
tabela konulması, numarasız olan taşınmazların numaralandırılması, doğalgaz, su ve abonelik işlemlerinin
yapılabilmesi için gelen talepler kontrol edilerek, adres tespiti ile ilgili taleplerin cevaplandırılması,
29) Biriminin ve birim çalışanlarının faaliyet alanlarıyla ilişkili taraf olduğu davalarla ilgili olarak yetkili
Müdürlükle işbirliği içerisinde gerekli çalışmaların neticelendirilmesini sağlamak,
30) Belediye hudutları içindeki tarihi ve kültürel değerleri korumak, yapılan her hizmetin insan yaşamını
doğrudan veya dolaylı etkilediğinin bilinciyle çağdaş yaşamın getirdiği tüm teknolojik olanakları kullanıp,
çağdaş standartlarda kamusal hizmet vermek,
31) Mer’i mevzuat gereği Belediyenin yetki sınırları içinde kalan alanlarda cadde, sokak, meydan vb.
yerlerde alt ve üst yapı ile ham yolların açılmasını sağlamak, kentin imar planına uygun hale getirilmesini
sağlamak, yeniden yapılanma çerçevesinde çevre düzenlemeleri yapılmasını sağlamak, yollar, alt geçitler,
köprüler, kültür ve hizmet binalarının yapılmasını sağlamak,
32) Gerekli yerlere istinat duvarı ve merdivenli yol yapılmasını sağlamak,
33) Yaya ve araç trafiği ulaşımının rahatlıkla sağlanması için köprü, alt-üst geçit yapımı ve yayalaştırma
uygulamaları yapmak,
34) Kentte Kreş, Sağlık Ocağı, Huzur Evi, Aile Danışma Merkezleri, Kültür ve Sanat Merkezleri, Belediye
Hizmet Binaları, Sokak Çocukları Evleri, Hayvan Hastanesi ve Muhtarlık binalarının ve Başkanlık tarafından
karar verilen diğer yapıların yapımı, tadilat ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
35) Eğitim ve Kültür ile ilgili yurtlar ve tesislerin yapımı ve mevcut tesislerin bakım ve onarımını yapmak
veya yaptırmak,
36) Spor sahalarının düzenlenmesi, bakım ve onarımını (Basket potalarının, voleybol sahalarının
yapılması, soyunma odalarının boyanması, demir korkuluklarının yapılması v.b.) sağlamak,
37) İmar Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, vb. tarafından bildirilen kaçak yapıların yıkımı işlemlerini
sonuçlandırmak,
38) Tarihi eserlerin tehlike arz etmesi durumunda çevresini korumaya almak,
39) Araçlarla ilgili arıza ve eksikliklerin zamanında giderilmesini sağlamak,
40) Tranşa ruhsatı verilmesini ve denetlenmesini sağlamak.
41) Belediye sınırları içerisinde çeşitli kurum (TEDAŞ, BUSKİ, TÜRK TELEKOM) ve vatandaşlar tarafından
yapılan kazılara Kazı Ruhsatı tanzim ettirmek,
42) İlgili mer’i mevzuat gereği ilçe hudutları dâhilinde altyapı hasar bedellerini tahakkuk ettirmek ve
tahsili için Mali Hizmetler Müdürlüğüne intikal ettirmek,
43) Trafik mevzuatına uygun işaretlerin konulmasını, çizimlerin yapılmasını, tek yön ve ana arter ile ilgili
merciler nezdinde karar alınmasını sağlamak,
44) İlgili mer’i mevzuat hükümlerine göre ihale suretiyle yapılan yatırım ihalelerinin kontrollük
hizmetlerini yerine getirmek,
45) Yol ve kavşak düzenlemeleri yapmak ve yaptırmak,
46) Bölgedeki molozların toplanması ve döküm yerlerine naklinin yapılmasını sağlamak,
47) Alaşehir İlçesi ana arterlerinde yol ve sürüş güvenliği sağlayacak faaliyetlerin bir bütün olarak gerekli
çalışmalarını yapmak, yönetilmesini sağlamak,
48) Ana arter üzerindeki kavşaklarda tesis edilen sinyalizasyon şebekelerinin en iyi trafik akışını sürekli
kılacak şekilde çalışmasının temini için gerekli çalışmaları yapmak,

49) Yol ve sürüş güvenliğini sağlamak amacı ile yatay düşey trafik işaretlemelerini yapmak ve yaptırmak,
50) Etkin trafik yönetiminin sağlanması amacı ile trafiği yönlendirmek, vatandaşları bilgilendirmek,
51) Yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması amacı ile ulaşım ve trafik mühendisliği açısından gerekli yol,
trafik elemanı, sürüş, trafik malzemesi hakkında gerekli araştırma planlama çalışmaları yaparak Müdürlük
bünyesinde trafik etkinliğinin geliştirilmesini sağlamak,
52) Trafik etkinliğinin geliştirilmesini sağlamak amacı ile örgün eğitim kuruluşları ile vatandaşlara ilgili
birimlerle koordine sağlamak, gerekli trafik eğitiminin verilmesini sağlamak,
53) Ana arter cadde ve sokaklarda trotuar üzerine araç park edilmesini önlemek amacı ile engelleyici
monte etmek, ettirmek,
54) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini
sağlamak.
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNE BAĞLI BİRİMLERİMİZ
*Bayındırlık Servisi
*Büz Şantiyesi
*Elektrik Servisi
*Bakım İkmal (Kademe) Servisi
*Mezarlık Memurluğu
*Marangozhane
*Su ve Kanalizasyon Servisi (30 Mart 2014 tarihinden sonra MASKİ ye devrolmuştur.)
*Kaynak Atölyesi
*Boyacılar Servisi
İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
1.1.Hizmet Alanları
1.1.1.İdari Personel Alanları*

Servis
Çalışma Odası
Toplam

Sayısı
(adet)
1
1

Alanı
(m2)
80.00
80.00

Kullanan
Sayısı
8
8

Personel İstihdamı
Müdürlüğümüz 2014 yılı hizmet ve faaliyetleri toplam 44 personelle yürütmüştür. Bu personelin 14' ü
memur,1 sözleşmeli memur ve 29 işçi personelden oluşmaktadır.

TEŞKİLAT
(1) Müdürlüğün
personel yapısı aşağıdaki
gibidir:
a) Müdür
b) Şef
c) Memur
ç) İşçi
d) Sözleşmeli Personel
(2) Müdürlüğün
teşkilat yapısı aşağıdaki
gibidir:
a) Kalem Bürosu
(evrak kayıt)
b) Yapım İşleri Bürosu
c) Etüd Proje Bürosu
ç) Alt Birimler
(servisler)

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİNE
İLİŞKİN YASA, MEVZUAT VE YÖNETMELİKLER:
a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
b) 5393 sayılı Belediye Kanunu
c) 2464 sayılı Gelirler Kanunu
d) 2886-2990 sayılı Devlet İhale Kanunu
e) 1475 sayılı İş Kanunu
f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
g) 3194 sayılı imar kanunu

ELEKTRONİK KAYNAKLAR
İnternet Kaynaklı Bilgi Kaynakları
CD/DVD Kaynaklı Kaynaklar
Web Tabanlı Kaynaklar
Elektronik Posta
E-Mail

h) 4734-4735 sayılı Devlet İhale ve Sözleşmeler Kanunları
i) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
j) Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi
k) Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği Mevzuatlarına Tabi olarak çalışır.
l) Diğer İlgili Kanun ve Yönetmelikler
m) 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
Sıra No
01
02
03
04
05
İLETİŞİM
Santral 6531408 - 6531537

CİNSİ
Bilgisayar
Yazıcı
Tarayıcı
Telefon
Klima
TOPLAM

SAYISI
6
2
1
1
10

Santral 6531408 - 6531537 İç Hat 230 - 231-232

BAYINDIRLIK SERVİSİ
Görevi:
Yol ve Kaldırımların kaplaması, tamiratının yapılması, İmar planına göre açılması gereken yolların
açılması, Bina ve Tesislerin tadilatlarının yapılması ile görevlendirilmiş birimdir. 6360 Sayılı On Üç İlde
Büyükşehir ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına dair Kanun ile 2014 Yılında Bayındırlık Birimimiz tüm köy ve belde statüsünden mahalleye
dönüşen ve merkez mahallelerimizde de hizmetlerini aksatmadan sürdürmüştür.
SUNULAN HİZMETLER:
Işıklar mahallesi İle Killik mahallesini bağlantı sağlayan asfalt yolun yanındaki kurutma kanalının
temizleme çalışmaları tamamlandı.
Kurtuluş, İstasyon ve Fatih mahallelerinde Gediz – Edaş’ın alt yapı çalışmaları için bozduğu asfalt, kilit
parke yolların bakım onarım tamiratları yapıldı.
 Gümüş çay mh. ne 750.00 m² Kilit Parke döşemesi ve tamiratı yapıldı.
 3 Ad. Yıkılacak derecedeki Tehlikeli yapının yıkımı Müdürlüğümüzce yapıldı.
 Küçük Sanayi Sitesi (Eski Sanayi) Kilit parke tamiratı yapıldı.150.00 M Beton Bordür Döşendi.
 Yenice mh. Keban,Ziya Gökalp 1 nolu sk.,Cihangir cd.,Ulubatlı Hasan cd. ,Ziya Gökalp 2 nolu sk. Lardaki
Gediz – Edaş ‘ ın alt yapı çalışmaları için bozmuş olduğu yolların tamirat bakım onarımları yapıldı.
 D.D.Y Ambar Üstü Geçit sk. ta 80.00 M beton bordür ve kaldırım betonu çalışmaları devam
etmektedir.
 Oto ikmal birimi hizmet binasının Zirai donanım binasına taşınması için bakım onarım çalışmaları
yapıldı.
 İlçemiz İmam Hatip Lisesi koridor ve merdivenlerin zemin seramik kaplama 570.00 m² çalışmaları
Belediyemiz ekipleri tarafindan yapıldı.
 Horzumkeserler mh., Kavaklıdere mh.( Karşıyaka Küme Evleri) ve Peynirçukuru mh. lerinde Greyder ve
diğer iş makinalarınca yol düzeltme çalışmaları yapıldı.
 İstasyon mh. Fevzi Çakmak cd.- Gülseren sk.- Kutluhan sokaklarda 180.00 m² Kaldırım betonlaması
yapıldı.
 D.D.Y Ambar Üstü Geçit sk.’ taki beton bordür ve kaldırım betonu çalışmaları tamamlandı.160.00 mt
bordür 100.00 m² kaldırım betonlaması yapıldı.
 Güleç gıda ve Kalyoncu işletmeleri arasındaki derenin temizliği yapıldı.
 Sarısu mh. Şehit Fevzi cd. Gediz Edaşın alt yapı çalışmaları için bozmuş olduğu yolda asfalt yama işlemi
yapıldı.

 Belediye ana hizmet binası zemin katına granit döşeme işlemi tamamlandı.
 Hacıbey mh. Emniyet sk. ve Şehir içi ana arter, ara yollar, yeni mahallelerimizde farklı noktalarda
muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda asfalt ve rotmiks tamiratları düzenli olarak
yapılmaktadır.
 Aydoğdu - Serinköy- Caberkamera mh. Lerinde Greyder ile yol iyileştirme çalışmaları yapıldı.
 Barış mh. 1125 Ada 2 parsel dilekçesine istinaden imar yolu açılması çalışmaları yapıldı ve yol
iyileştirme bordür çalışmalarına hazır hale getirildi.
 Horzumembelli- Horzumsazdere yolları iyileştirme çalışmaları yapıldı.
 Piyadeler – Çağlayan mh. Bağlantısı için Alkan deresine beton büzlerden köprü yapıldı.
 Karacalar mh. Yol iyileştirme yağmur suyu uzaklaştırma ve akarsu iyileştirme çalışmaları
yapıldı.4500.00 Mt.
 Çarıktekke mh.14500.00 mt. yol sathı iyileştirilmiş ve yağmur suyu uzaklaştırma işlemi için 170 Ad.
Beton büz döşenmiştir.
 Horzumsazdere mh. Sondaj sahası düzenleme çalışması yapılmıştır.
 Sakarya mh. Eski Şarlak çeşmesinin revize edilmesi çalışmaları tamamlandı.
 İstasyon mh. Osmanlılar cd. 1100.00 Mt Beton Bordür döşeme çalışmaları tamamlandı.
 İstasyon mh. Sarıgül sk. ta 800.00 m² Kilit parke döşeme çalışması tamamlandı.
 Kurtuluş mh. Özmen Cami altı vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çöp konteynırı için
kaldırımda cep yerleri açıldı.
 Serinköy mh. yol iyileştirme çalışmaları yapıldı.
 Asri mezarlıkta yağmur suyu kanallarının tamiratı yapıldı.
 Çataltepe yolu bordür tamiratı yapıldı.
 Atatürk Bulvarı – Sümer Oral cd. ve Süleyman Demirel Bulvarında kaldırım tamiratları yapıldı.
 İstasyon mh. Kırmızı gül sk. Kilit Parke tamiratları yapıldı.
 Bülent Ecevit meydanı bakım onarım çalışmaları tamamlandı.
 Hacıbey mh. Osmaniye cd. Moloz temizliği yapıldı.
 Osman Akça ilköğretim okulu etrafına bordür ve kaldırım çalışmaları yapıldı.
 Beşeylül mh. Kenan Evren cd. Kaldırım betonu yapıldı.
 Sarısu mh. Dumlupınar ve İsmetpaşa cd. Asfalt yama işlemleri yapıldı.
 İmam Hatip lisesi bahçesindeki molozların temizliği yapıldı.
 Sarıpınar mh. köprü yapımı tamamlandı.
 Kavaklıdere mh. Kilit parke tamiratları düzenli olarak yapıldı.
 Horzumkeserler mh. yol düzenlemesi çalışması yapıldı.
 Gümüşçay-Beşeylül-İstiklal cd.’lerinde Su arıza servisinin yapmış olduğu patlak güzergahlarında
rotmiks çalışmaları yapıldı.
 Göbekli mh. yol iyileştirme çalışmaları yapıldı.
 Hacıbey mh. Tuğra sk.-Soğuksu mh. Mektep cd. ve Sümer Oral cd. lerinde Kilit Parke tamirat
çalışmaları tamamlandı.
 Fatih mahallesi, Hacıbey mahallesi ve Yenice mahallelerinde Gediz Edaş’ ın alt yapı çalışmaları için
bozmuş olduğu yollarda asfalt yama tamiratları ve Kilit Parke yapa tamiratları yapıldı.
 Barış mahallesi Ertuğrulgazi sokaktaki imar yolu açılıp dolgusu çekildi.
 Elemli Bahadır yolu arası düzenleme çalışması yapıldı.
 Caberburhan-Yeşilyurt arasındaki yolun asfalt yama çalışmaları yapıldı.
 Hacıbey mh. Eski İzmir yolu üzerinde yağmur suyu birikmesi olan yerde ızgara yapılması.
 Karadağ mh. Yağmur afetinden zarar gören yolların düzenleme çalışmaları yapıldı.
 İsmetiye - Göbekli-Kavaklıdere mh. lerinde rotmiks tamiratları yapıldı.
 Serinyayla mh. beton büz döşenmesi.
 Gülenyaka mh. de yağmur afetinden zarar gören yollarda iyileştirme çalışmaları yapıldı.5km
 İstasyon mh. Osmanlılar cd. üzerinde bulunan yeşil Alana bahçe toprağı çekilip alan çim ekilmesine
hazır hale getirildi.

 Şeyhsinan mh. Papatya sk. ta su şebekesi patlağından dolayı zarar gören vatandaşın evi kullanılabilir
duruma getirildi.
 Akkeçili mh. de bulunan çöp alanının temizlenmesi ve düzenlenmesi işi tamamlandı.
 Piyadeler mh. merkezinde Kilit Parke tamiratları yapıldı.
 Yeni Sanayi Sitesinde rotmiks tamiratları yapıldı.
 Yeşilyurt mh. de çöp alanı temizliği ve kanal temizliği yapıldı.
 İstasyon mh. Fevzi Çakmak cd. ve Osmaniye mh. lerinde belediyemiz ekipleri tarafından evlerinin avlu
duvarı zarar görmüş olan vatandaşların mağduriyetleri giderildi.
 Çamlıbel mh. yol düzenleme çalışmaları yapıldı.
 Sarıpınar mh. yol düzenleme çalışmaları yapıldı.
 Uluderbent mh. belli güzergahlarda yol düzenleme çalışmaları yapıldı.
 Kasaplı mh. Kilit Parke taşi döşenmesi.600.00 m²
 Belediyemize ait Avşar barajındaki kum eleme tesisinin asfalt şantiyesine taşınması işlemleri
tamamlandı.
 Sarıpınar - Uluderbent Körez mh. lerinde yol düzenleme ve büz döşeme çalışması.
 Belenyaka mh. muhtarlık binası önüne 60 mt taş duvar 70 mt bordür örülmesi yapıldı.
 İsmailbey mh. Gölet alanı düzenlemesi yapıldı.4000.00 m²
 Osmaniye Kızıldağ mh. yol düzenleme çalışması.
 Dağarlar mh. de yol düzenlemesi çalışmaları yapıldı.
 Yunus Emre kavşağı temizlik çalışmaları yapılması.
 Uluderbent mh. merkezinde kaldırım ve yol tamiratları yapıldı.
 Sarısu mh. Sekine Evren cd. (Kütük minare altı bina önü)ve Futbol sahası alt giriş kapısı önüne beton
atılması yapıldı.
 Üzümlü mh. muhtarlık - sağlık ocağı ve kuran kursu binası bahçesinde 130 m bordür örülmesi.100.00
m² Kilit parke taşı döşendi.
 Kavaklıdere yolu ve kamyon garajı önünde rotmiks tamiratlarının yapılması.
 Sarıpınar mh. Asfalt yapılan yolda Greyder ile malzeme serme ve sıkıştırılması yapıldı.
 Şehit Süleyman Afşar cad. 830 m2 kilit parke döşenmesi.160.00 m beton bordür.191.00 m² kaldırım
betonu yapılması.
 Sarıpınar mh. kiraz yolu ayrımından avra yolu istikametinde 5 ayrı noktada beton büz yerleştirildi. 39
ad. 40 lık ,10 ad. 60 lık beton büz döşendi.
 Karadağ mh. yol düzenlemesi yapıldı.
 Kenan Evren parkı içerisi,Yeni mh. Ilgın caddesi ve şehir içerisindeki güzergâhlarda rotmiks
tamiratlarının yapılması.
 Kavaklıdere mh. kum ocağında kum eleme ve stok yapma işlemlerinin yapılması.
 Menderes mh. Elmadağ cd. ve İstasyon mh. Fevzi çakmak cd’ lerinde rotmiks tamiratlarının yapılması.
 Kozluca mh. 28 ad. 60 ' lık büz döşendi. Cami avlusu düzenlendi ve yol düzenleme çalışmaları yapıldı.
Muhtarlık binası önüne taş duvar örülmesi yapıldı.
 İmar işleri müdürlüğünde kapı yeri açılması ve duvar örülmesi.
 İmar işleri müdürlüğünde kapı yeri sıva yapılması.
 Dağhacıyusuf mh. de yol düzenlemesi yapılması.
 İhale birimi ve Satın alma müdürlüğü binası üzerindeki çatıda ve merdiven evi üstünde tamirat
işlerinin yapılması
 Delemenler mh. den kum ocağından rampa yapılması için malzeme çekilmesi.
 Şeyhsinan mh. Lale sk. ta yol betonunun kırılması.
 Erenköy mh. de yol düzenlemesi için hafriyat alınması.
 Horzumembelli İ.Ö.O – Gökçealan-Çeçey mh. lerinde yol iyileştirme çalışmalarının yapılması.
 Menderes mh. Hürriyet caddesi bordür ve kaldırım betonu atılması.30.00 m² beton 50.00 m bordür
yapıldı.
 Kavaklıdere yolu, Kurudere mh.si ve Milli Egemenlik cd. lerinde rotmiks tamiratlarının yapılması.
 Sarısu cd. beton yol tamiratlarının yapılması.

 Fatih mh. Atatürk cd. Kaldırım tamiratının yapılması.
 Akkeçili mh. mezarlık yoluna mıcır serilmesi.
 Hacıbey mh. Hasan Noyan Parkı etrafında kilit parke taş tamiratlarının yapılması.
 Ilıca mh. Suma fabrikası altına dolgu çekilip serilmesi,
 Kestanederesi mh. yol düzenlemesi.
 Hacıbey mh. Sümer Oral cd. ve bazı güzergâhlarda rotmiks tamiratlarının yapılması.
 Azıtepe mh. yol düzenlemesi ve iyileştirilmesi.
 Kurtuluş mahallesi Özmen ve Özmen altı sokaklarda bordür ve kaldırım betonu çalışmaları yapıldı.
 İstasyon mh. Osmanlılar Caddesi kanal kenarına kaldırım betonu atıldı.
 Kozluca mahallesi greyder ile yol düzenlemesi.
 Zirai donatım depoları kilit parke taş tamiratlarının yapılması.
 Bilgi işlem servisinde tadilat yapılması,
 Alparslan Türkeş Meydanı hafriyat alınması,
 Galericiler sitesinde otopark alanı düzenlemesi,
 Kozluca mahallesi cami hafriyat alınması,
 Dağarlar mahallelerinde yol düzenlemesi yapıldı, cami çevresine beton atılması ve kilit parke taşı
döşendi.
 Horzumsazdere mahallesi yol düzenlemesi.
 Şeyhsinan mahallesi park yeri düzenlemesi.
 Belediye ana hizmet binası içerisinde tüm bakım, onarım, tadilatlar yapıldı
 Bahçeli mahallesi yol düzenlemesi.
 Kurtuluş ve Akarca mahalleleri arasında kanal yolu düzenlemesi
 Hastane yolu mıcırların temizlenmesi
 Esentepe mahallesi Çamlıbel Sokak kilit parke taşı tamiratlarının yapılması
 Sarıpınar mahallesi taş duvar yapılması
 Pazar Camisinde minare temeli kazılması
 Horzumkeserler mahallesi yol düzenlemesi ve iyileştirilmesi
 Kavaklıdere mh' si yolu ve Girelli mh' si yollarında rotmiks tamiratlarının yapılması.
 İstasyon mh. Türkoğlu sokak'a yol betonu atılması.
 Belenyaka mahallesi beton atılması.
 Hacıbey mahallesi dere ağzı açılması.
 İstasyon mahallesi Galericiler sitesi batısındaki dere ağzı açılması.
 Karacalar mahallesi 17 Ad. 40 lık beton büz döşendi.
 1.etap Sıcak Asfalt Kaplama ihalesi 121.077,00 m²
 2.etap Sıcak Asfalt Kaplama ihalesi 63.855,00 m²
 Cumhuriyet Meydanı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi 17.890,00 m²
 Piyadeler Mah.Mehmet Turgut Ekinci Cad.900,00 mt.
 Toygar Mah. ile Piyadeler Mah. arası 2200,00 mt.
 Uluderbent Mah., Sarıpınar Mah. 4600,00 mt.
 Killik Mah.- Serinyayla Mah. arası 4000,00 mt.
 Tepeköy Mah.- Killik Mah.- Gümüşçay Mah.-Yeşilyurt Mah. leri arası 13500,00 mt.
 Alaşehir Eski İzmir yolu çıkışı ile Kavaklıdere Mah. Arası 15000,00 mt.
 Alaşehir şehir içi ana arter yolları 6000,00 mt.
 Kozluca Mah.7.500,00 mt.
 Karadağ Mah. 16.400,00 mt.
 Horzumalayaka Mah.9.300,00 mt.
 Belenyaka Mah.- Girelli Mah. 13.000,00mt.
 Dağhacıyusuf Mah.5.100,00 mt.
 Tepeköy Mah.-Kemaliye Mah. 12.800,00 mt.
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1)

AKKEÇİLİ

2)

AYDOAYDOĞDU

3)

AZITEPE

4)

BADINCA

5)

BAHADIR

6)

BAHÇELİ

7)

BAKLACI

8)

BELENYAKA

9)
10)
11)

CABERBURHAN
CABERFAKILI
CABERKAMARA

12)

ÇAĞLAYAN

13)

ÇAKIRCAALİ

14)

ÇAMLIBEL

15)
16)

ÇARIKBOZDAĞ
ÇARIKKARALAR

17)

ÇARIKTEKKE

18)

DAĞHACIYUSUF

Çöp Alanı Temizleme Ve Düzenleme Çalışması Yapıldı.Kanalizasyon Kapakları Yapıldı.-Mezarlık Yolu Mıcırlaması
Yapıldı.
Yol İyileştirme Düzenleme Çalışmaları Yapıldı.- İçme Suyu
Sondaj Pompası Komprasör Yapılıp Güçlendirildi.İçme
Suyu Şebekesi Arıza Ve Boru Patlaklarının Tamiratları
Yapılıp Aktif Hale Getirildi.
Yol Düzenleme Çalışmaları Yapıldı.Yol Düzenleme
İyileştirme Çalışmaları Yapıldı.
İçme Suyu Sondaj Pompalarının Bakım Onarımları Yapıldı.
Greyder Ve Kepçe İle Belenyaka Yolu Güzergahında Yol
Düzenleme Çalışmaları.
Greyder İle Yol Düzenleme Çalışması Yapıldı.Mahalle İçi
Yollarda Genişletme Ve İyileştirme Çalışmaları Yapıldı.
İçme Suyu Sondaj Pompalarının Bakım Onarımları Yapıldı.
Çeşme Yapıldı.-Bahadır Yolu İyileştirme Çalışmaları
Yapıldı.-Muhtarlık Binası Önüne 60 Mt Taş Duvar,70 Mt
Bordür Taşı Döşendi.-Girelli Yoluna Kadar 13000 Mt
Rotmiks Tamiratı Yapıldı.
Yeşilyurt - Caberburhan Arası Rotmiks Tamiratları Yapıldı.
Rotmiks Tamiratları Yapıldı.
Yol İyileştirme Düzenleme Çalışmaları Yapıldı.
İçme Suyu Deposuna Kavaklıdereden Q 90 Lık Hdpe P100
3500 Mt İçme Suyu Hattı Döşendi.
Su Deposu Kapakları Yapıldı.
Selden Zarar Gören Yolların Düzenleme Çalışmaları
Yapıldı.- 1450 Mt Rotmiks Tamiratı Yapıldı.-Kaynak Suyu
Çalışması Yapılıp 63'lük Hdpe 10 Atü 1500 Mt-50 'Lik
Hdpe 10 Atü 400 Mt Boru Döşendi.-Yol Düzenleme
Çalışması.17.10.2014-Asfalt Yama Tamiratları
Alparslan Türkeş Parkı Yapıldı Ve Kilit Parke Taşı Döşendi.
İçme Suyu Sondaj Pompalarının Bakım Onarımları Yapıldı.
14500 Mt Yol Sathı İyilşetirilmiş Ve Yağmur Suyu
Uzaklaştırma Çalışması İçin 170 Ad. Beton Büz Döşendi.İçme Suyu Sondaj Pompalarının Bakım Onarımları Yapıldı.
Yol Düzenleme Çalışması Yapıldı.- Su Arızası Yapıldı.Rotmiks Tamiratları Yapıldı 5100 Mt.-Kaynak Suyu
Çalışması Yapılıp Su Olmayan Meskenlere Şebeke Borusu
Döşendi.İçme Suyu Deposu Çıkış Vanaları
Değiştirlidi.Kaçak Su Aramasında 45 Ad. Kaçak Su Tespit
Edilip Mühürlendi.32'lik P100 Boru 2000 Mt,20 Lik P100
Boru 800 Mt.-Greyder İle Yol Düzenleme Çalışması
Yapılması.

19)

20)

DAĞARLAR

DELEMENLER

21)

ERENKÖY

22)

GİRELLİ

23)

GÖBEKLİ

24)

GÜLENYAKA

25)

GÜMÜŞÇAY

26)

GÜRSU

27)

HORZUMALAYAKA

28)

HORZUMEMBELLİ

29)

HORZUMSAZDERE

30)

HORZUMKESERLER

31)

ILGIN

32)

IŞIKLAR

33)
34)

İSMAİLBEY
İSMETİYE

35)

KARACALAR

36)

KARADAĞ

Yol Düzenleme İyileştirme Çalışmaları Yapıldı Mahalle
Camii'nin Bahçesi Kilit Parke Taşı Döşendi,Oturma
Bankları Montajı Yapıldı. -İçme Suyu Yetersiz Olduğu İçin
Kuyuya Komprasör Çalışması Yapıldı.Kuyu Derinliği 298
Mt.Pompa Derinliği 280 Mt İndirilip Pompası
Değiştirlidi.10 Tonluk İçme Suyu Arıtma Tesisi Deponun
Patlamasından Dolayı Yenisi İle Değiştirlidi Ve Üzeri Dış
Ortamdan Korumak Amaçlı Koruyucu Malzeme İle
Kapatıldı.
Güzle Ve Dere Mh. Lerinde Rotmiks Tamiratları Yapıldı.
Yol Düzenleme Çalışması Yapıldı.
Girelli İ.Ö.O Bahçesine 30 Kamyon Dolgu Çekildi.
Yol İyileştirme Çalışmaları Yapıldı.-Rotmiks Tamiratları
Yapıldı.-Yeni 500 M³ Fosseptik Çukuru Yapıldı.Kaçak Su
Araması Yapılıp 9 Ad. Kaçak Su Tespit Edilip Mühürlendi.
Yol Düzenleme Çalışmaları Yapıldı.-Selden Dolayı Zarar
Gören Yolların Düzenleme Çalışmaları Yapıldı.
750.00 M² Kilit Parke Taşı Döşendi.Rotmiks Tamiratları
Yapıldı.
İçme Suyu Deposuna Kavaklıdereden Q 90 Lık Hdpe P100
3500 Mt İçme Suyu Hattı Döşendi.
Su Deposu Kapakları Yapıldı.-9300 Mt Rotmiks Tamiratları
Yapıldı.
Yol İyileştirme Düzenleme Çalışmaları Yapıldı.Horzumembelli İ.Ö.O -Gökçealan Ve Çeçey
Mahallelerinde Taşımalı Eğitim Araçlarının Çalıştığı Yol
Güzergahında Yol İyileştirme Çalışmaları Yapıldı.
Yol Düzenleme Çalışmaları Yapıldı.16.06.2014- Su Arıza
Çalışması Yapıldı.- Yol İyileştirme Düzenleme Çalışmaları
Yapıldı.-Sondaj Sahası Düzenleme Çalışmaları Yapıldı.
Peynirçukuru Mh. De Yol Düzenleme Çalışmaları
Yapıldı.100. Yıl Mahallesine Bağlanan Güzergahta 12000
Mt Yol Genişletme İyilşetirme Çalışması Yapılmıştır.Kaynak Suyu Çalışması Yapıldı.Culha Yaylasına İçme Suyu
Sondaj Çalışması Yapıldı.63'lük P100 300 Mt Boru
Kullanıldı.
Rotmiks Tamiratları Yapıldı.- Killik Yolu Üzerindeki
Köprünün Korkulukları Yapıldı.
Killik Mahallesine Bağlantı Sağlayan Asfalt Yolun
Yanındaki Kanal Temizlendi.
4000 M² Gölet Alanı Düzenlendi.
Rotmiks Tamiratları Yapıldı.
Yol İyileştirme Yağmur Suyu Uzaklaştırma Çalışmaları
Yapıldı.4500 Mt.-17 Ad. 40 Lık Büz Döşendi.
Yol Düzenleme Çalışmaları Yapıldı.-Selden Zarar Gören
Yolların İyileştirme Çalışmaları Yapıldı.-16400 Mt Rotmiks
Tamiratları Yapıldı.-Kiraz İlçesine Bağlanan Güzergahta

37)
38)

KASAPLI

KAVAKLIDERE

39)

KEMALİYE

40)

KESTANEDERESİ

41)

KİLLİK

42)

KOZLUCA

43)

KURUDERE

44)

OSMANİYE

45)

ÖRENCİK

46)

PİYADELER

47)

SARIPINAR

48)

SELCE

49)

SERİNKÖY

Heyelan Sonucu Kapanan Yolda 6300 Mt Yol İyileştirme
Çalışmaları Yapıldı.- Greyder İle Yol Düzenleme Çalışması
Yapıldı. 15 Km
600.00 M² Kilit Parke Taşı Döşendi.
Alaşehir-Kavaklıdere Yolu 15000 Mt Rotmiks Tamiratları
Yapıldı.- Karşıyaka Küme Evleri Yol Düzenleme Çalışmaları
Yapıldı.-Kilit Parke Tamiratları Yapıldı.-Karşıyaka Küme
Evlerinde(Heyelan Bölgesi Çanak Genişliği 74.00 Mt)2200
Mt Yol İyilşetirme Düzenleme Çalışmaları Yapılmıştır.İçme Suyu Az Olan Ve Elverişli Olmayan
Yeniköy,Çağlayan,Gürsu Mahallelerine İçme Suyu
Verilmiştir.Kavaklıdereden Yeniköy Mahallesi Deposuna
Hidrafor İle Basılıp Çağlayan Ve Gürsu Mahallelerine
Czibeli Olarak Beslemektedir.90 'Lık Hdpe P100 Boru
3500 Mt.5 Hp 'Lik Hidrafor Tesisi.
Tepeköye Kadar 12800 Mt Rotmiks Tamiratları Yapıldı.
Yol Düzenleme Çalışmaları Yapıldı.-Yol Düzenleme
İyileştirme Çalışmaları Yapıldı.
Rotmiks Tamiratları Yapıldı. -Serinyayla Yolu 4000 Mt
Rotmiks Tamiratları Yapıldı.
28 Ad. 60 Lık Beton Büz Döşendi.Cami Avlusu Ve Yol
Düzenleme Çalışmaları Yapıldı.Muhtarlık Binası Önüne
Taş Duvar Örüldü.-7500 Mt Rotmiks Tamiratı Yapıldı.
İçme Suyu İçin Yol Düzenleme Çalışması Yapıldı.- Su
Deposu Kapakları Yapıldı.-Rotmiks Tamiratları
Yapıldı.Kaynak Suyu Güçlendirme Çalışması Yapıldı.63
'Lük P 100 500 Mt Boru İlavesi Yapıldı.
Kızıldağ Gürlek Mevkiinde Taşımalı Eğitim Araçlarının
İşlediği Güzergahta Yol Düzenleme İyileştirme Çalışmaları
Yapıldı.4200 Mt
2600 Mt Rotmiks Tamiratı Yapıldı.-İçme Suyu İsale Hattı
D.S.İ Tarafından Yapılan Gölet Alanında Kalması
Nedeniyle 75 'Lik Hdpe 10 Atü Boru 1000 Mt Döşendi.
Çağlayan Bağlantı Yoluna Alhan Deresine Beton Büz İle
Köprü Yapılıp Bağlantı Sağlandı.-Rotmiks Tamiratları
Yapıldı.900.00 Mt Mehmet Turgut Ekinci Caddesi Asfaltı
Yapıldı.-Kilit Parke Tamiratları Yapıldı.- İçme Suyu
Deposnunun Çıkış Vanaları Değiştirlidi.250 'Lik Sürgülü
Vana Takımı 1 Ad.
Yol Düzenleme Çalışmaları Yapıldı.- Kiraz Yolu Ayrımından
Avra Yolu İstikametinde 5 Ayrı Noktada Beton Büz
Döşendi.40 Ad. 40 Lık-10 Ad. 60 Lık.- 4600 Mt Rotmiks
Tamiratı Yapıldı. İçme Suyu Olmayan Meskenlere İçme
Suyu Şebekesi Döşendi.63'lük Hdpe 10 Atü 2000 Mt Boru
Döşendi.
İçme Suyu Deposu Temizlendi Dezenfekte Edildi Ve Çıkış
Vanaları Değiştirlidi.
Yol İyileştirme Düzenleme Çalışmaları Yapıldı.

50)
51)

SERİNYAYLA
SUBAŞI

52)

ŞAHYAR

53)

TEPEKÖY

54)

TOYGAR

55)

TÜRKMEN

56)

ULUDERBENT

57)

ÜZÜMLÜ

58)

YENİKÖY

59)

YEŞİLYURT

60)

YUVACALI

61)

62)

KAYNAK SUYU
GÜÇLENDİRME
ÇALIŞMASI
YAPILAN
MAHALLELER
İÇME SUYU
SONDAJ
POMPALARININ
BAKIM ONARIMI
YAPILAN
MAHALLELER.
POMPA MOTOR
BAKIMI, KADEME
GRUBU, ELEKTRİK
PANOSU, KUYU
KOMPRESÖRÜ VB.

Greyder İle Yol Düzenleme Çalışması (Mezar Yolu Ve
Mahalle İçi Yollar)Yapıldı. Rotmiks Tamiratları Yapıldı.
Beton Büz Döşendi.
Üzümlü-Yeşilyurt Bağlantı Yolları Asfalt Yamalarının
Yapılması. 1 Kamyon Asfalt
Kilit Parke Tamiratı Yapıldı. İçme Suyu Elektrik Panosu
Değiştirildi.
Yeşilyurt Güzergahına Kadar 13500 Mt Rotmiks
Tamiratları Yapıldı.-Yeni İçme Suyu Sondaj Pompasının
Elektrik Abonesi Yapılıp Panosu Hizmete Alınarak Aktif
Hale Getirildi.
Düğün Salonu Yanındaki Mutfak Binası Üstü Trapez Sac
İle Kapatıldı.Piyadeler Arasındaki Yolda 2200 Mt Rotmiks
Tamiratları Yapıldı.
İçme Suyu Deposu Temizlendi Ve Dezenfekte Edildi.
İçme Suyu Depo Temziliği Yapıldı.-Kapalı Pazar Yeri Üstü
Çelik Borular Değiştirildi.-Yol Düzenleme Çalışması.-Asfalt
Yama Tamiratları -Kaldırım Ve Yol Tamiratları Yapıldı.
Muhtarlık-Sağlık Ocağı-Kuran Kursu Binası Bahçesinde
130 Mt Bordür,100 M² Kilit Parke Taşı Döşendi.ÜzümlüYeşilyurt Bağlantı Yolları Asfalt Yamalarının Yapılması. 1
Kamyon Asfalt.
İçme Suyu Deposuna Kavaklıdereden Q 90 Lık Hdpe P100
3500 Mt İçme Suyu Hattı Döşendi.
Rotmiks Tamiratları Yapıldı.-Çöp Alanı Ve Kanal Temizlik
Çalışmaları Yapıldı.
Yeni Cami Minaresinin Yapımında Malzeme Ve İşçilik
Yardımı Yapıldı.
Kurudere - Horzumsazdere - Çamlıbel - Türkmenköy Dağhacıyusuf - Uluderbent - Horzumembelli - Narlıdere
Yeşilyurt - Aydoğdu - Gümüşçay - Serinyayla - Tepeköy Caberkamera - İsmailbey - Caberfakılı - Kemaliye Uluderbent - Kavaklıdere - Dağarlar - Horzumembelli Ilgınköy- Hacıaliler - Matarlı- Türkmenköy - Badınca Killik-Çarıktekke - Baklacı- Gülpınar-Soğanlı- İsmetiyePiyadeler- Girelli 2ad. -Gülenyaka-Çarıkkaralar- Belenyaka
- Gürsu.

01.04.2014 Tarihinden İtibaren 2230 Ad. İçme Suyu, 279
Ad. Kanalizasyon Arızası Yapılmıştır.

HACI BEY MAH. İSMET PAŞA CD. KALDIRIM BETONU 400 M² BETON ve 100 mt. BORDÜR
ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.

HACI BEY MAH. FATİH CD. NO. 115 DE KALDIRIM
ÇALIŞMALARI SIRASINDA AVLU DUVARI YIKILAN
VATANDAŞIMIZIN MAĞDURİYETİ GİDERİLDİ.

GEDİZ-EDAŞ ‘ IN ALT YAPI ÇALIŞMALARI İÇİN ŞEHİR
MERKEZİNDE YAPTIĞI KAZI VE TAMİRAT SONUCU
PARKE DÜZENLEMELERİ TAMAMLANDI.

İLÇEMİZ İMAM HATİP LİSESİ KORİDOR VE
MERDİVENLERİN ZEMİN SERAMİK KAPLAMA
ÇALIŞMALARI BELEDİYEMİZ EKİPLERİ TARAFINDAN
YAPILMIŞTIR.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ EKİPLERİNCE ALAŞEHİR İLÇE
SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ROTMİKS ÇALIŞMALARI

İSTASYON MAH. CUMHURİYET İ.Ö.O ALTI BORDÜR ÇALIŞMALARI.1000 mt.

YOLLARDAKİ MICIRLAMA ÇALIŞMALARIMIZ

İSTASYON MH. FEVZİ ÇAKMAK CD.- GÜLSEREN SK.KUTLUHAN SOKAKLARDA 180 M² KALDIRIM
BETONLAMASI.

KARACALAR MAH. YOL İYİLEŞTİRME YAĞMUR SUYU UZAKLAŞTIRMA VE AKARSU İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YAPILDI 4.500 MT.

ÇARIK TEKKE MAH. 14500 MT. YOL SATHI İYİLEŞTİRİLMİŞ VE YAĞMUR SUYU UZAKLAŞTIRMA İŞLEMİ İÇİN 170
AD. BETON BÜZ DÖŞENMİŞTİR.

İSTASYON MAHALLESİ SARIGÜL SOKAK 800 M² KİLİT PARKE DÖŞEMESİ.

ŞEYHSİNAN MAHALLESİ HASTANE ARKASI SOKAK BETON YOL TAMİRATLARI.

PİYADELER–ÇAĞLAYAN MH. BAĞLANTISI İÇİN ALKAN ÇAYINA BETON BÜZ DÖŞENMESİ

BEŞ EYLÜL MH. OSMAN AKÇA İLKÖĞRETİM OKULU ETRAFINA KALDIRIM BETONU VE BORDÜR ÇALIŞMALARI
TAMAMLANDI.

FATİH MAHALLESİ ZİYA GÖKALP CADDESİ KİLİT PARKE YOL TAMİRATLARI TAMAMLANDI.

BELENYAKA MH. MUHTARLIK BİNASI ÖN TARAFI VE
ÇEVRESİNE 60 M x1.20 M TAŞ DUVAR VE BORDÜR
ÖRÜLMESİ. 70 M BORDÜR YAPILDI.

İSTASYON MAHALLESİ DDY AMBAR ÜSTÜ SOKAK KALDIRIM BETONU ÇALIŞMALARI

İSTASYON MAH. ŞEHİT SÜLEYMAN AFŞAR CAD. 830 M2 KİLİT PARKE DÖŞENMESİ.160 M BETON BORDÜR.
191.00 M² KALDIRIM BETONU YAPILMASI. OĞUZ KAAN CAD. KİLİT PARKE TAMİRATLARIN YAPILMASI.

KURTULUŞ MH. ÖZMEN-ZEYTİN SK. İSTASYON MH. OSMANLILAR SK. KANAL KENARI KALDIRIM BETONU
ÇALIŞMALARI

ADNAN MENDERES CD.- OSMANLILAR CD-KANAL KENARI – ASMALI SOKAK VE TÜRKOĞLU SK. VE KURTULUŞ
MAHALLESİ DEVLET SOK. İLE BAHÇELİ SOKAK ARASI YOL BETON ÇALIŞMALARI

SARIPINAR MAHALLESİ KİRAZ YOLU AYRIMINDAN AVRA
YOLU İSTİKAMETİNDE 5 AYRI NOKTADA BETON BÜZ
YERLEŞTİRİLDİ. 39 AD. 40 LIK ,10 AD. 60 LIK ,14 AD. 20 LİK
BETON BÜZ DÖŞENDİ.

GİRELLİ MAHALLESİ AVŞAR BARAJINDA BULUNAN KUM
ELEK TESİSİNİN ASFALT ŞANTİYESİ ARAZİSİNE TAŞIMA
İŞLEMLERİ VE ALT YAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.

ÜZÜMLÜ MAHALLESİ MUHTARLIK - SAĞLIK OCAĞI VE
KURAN KURSU BİNASI BAHÇESİNDE 130 m BORDÜR
ÖRÜLMESİ VE 100 M² KİLİT PARKE TAŞI DÖŞENDİ.

DAĞARLAR MAHALLESİ YOL DÜZENLEME VE CAMİ BAHÇESİ KİLİT PARKE ÇALIŞMALARI.

OSMANİYE MAHALLESİ KIZILDAĞ GÜRLEK MEVKİİ YOL DÜZENLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.

ÇARIKBOZDAĞ MAHALLESİ ALPARSLAN TÜRKEŞ MESİRE ALANI DÜZENLEME ÇALIŞMALARI.

ŞEYHSİNAN MAHALLESİ LALE SOKAK ALT YAPI VE YOL BETONLAMASI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.130 M²

BÜZ ŞANTİYESİ
Görevi:
Fen İşleri bünyesinde kurduğumuz Şantiyede Bordür, Kilit Taş ve Büz üretimi yakmak, yol ve kaldırım
yapımlarında işleyişin yavaşlamaması için üretimin devamlılığı ile stokta hazır malzeme bulundurmak.
SUNULAN HİZMETLER:
2014 YILINDA YAPILAN ÜRETİMLER VE HARCAMALAR;
20 LİK BÜZ
ÜRETİLEN
: 3.223 ADET
HARCANAN
: 2.676 ADET
STOK
: 647 ADET
30 LUK BÜZ
2014 YILINDAN DEVİR STOK : 1.605 ADET
HARCANAN
: YOK
STOK
: 1.605 ADET
40 LIK BÜZ
2014 YILINDAN DEVİR STOK : 916 ADET
HARCANAN
: YOK
STOK
: 916 ADET

15x30 Kırmızı Hollanda Parke Üretimi

60 LIK BÜZ
2014 YILINDAN DEVİR STOK : 2.107 ADET
HARCANAN
: YOK
STOK
: 2.107 ADET
BORDÜR
ÜRETİLEN
HARCANAN
STOK

: 19.497 ADET
: 11.144 ADET
: 8.353 ADET

KIRMIZI BORDÜR
2014 YILINDAN DEVİR STOK : 4.235 ADET
40 cm Beton Büz Üretimi
HARCANAN
STOK

: YOK
: 4.235 ADET

OLUKLU BORDÜR
2014 YILINDAN DEVİR STOK : 13.320 ADET
HARCANAN
: YOK
STOK
: 13.320 ADET
OLUKLU KIRMIZI BORDÜR
2014 YILINDAN DEVİR STOK : 3.604 ADET
HARCANAN
: YOK
STOK
: 3.604 ADET

15x30 Hollanda Parke Üretimi

BEYAZ BORDÜR
2014 YILINDAN DEVİR STOK : 652 ADET
HARCANAN
: YOK
STOK
: 652 ADET
HOLLANDA PARKE
2014 YILINDAN DEVİR STOK : 3.630 ADET
HARCANAN
: YOK
STOK
: 3.630 ADET
HOLLANDA PARKE KIRMIZI
2014 YILINDAN DEVİR STOK : 2.243 ADET
HARCANAN
: YOK
STOK
: 2.243 ADET
20 cm Beton Büz Üretimi
6 CM LİK KİLİT PARKE
ÜRETİLEN
: 277.288 ADET
HARCANAN
: 93.938 ADET
STOK
: 183.350 ADET
6 CM LİK KİLİT PARKE KIRMIZI
ÜRETİLEN
: 9.570 ADET
HARCANAN
: 4.760 ADET
STOK
: 4.810 ADET
ÇİT
ÜRETİLEN
HARCANAN
STOK

: 158 ADET
: 110 ADET
: 48 ADET
Kırmızı Düz Bordür Üretimi

ÇİT KÜTÜĞÜ
ÜRETİLEN
HARCANAN
STOK

: 80 ADET
: 58 ADET
: 22 ADET

MASA
ÜRETİLEN
HARCANAN
STOK

: 45 ADET
: 20 ADET
: 25 ADET

MASA KÜTÜĞÜ
ÜRETİLEN
HARCANAN
STOK

: 101 ADET
: 76 ADET
: 25 ADET
Düz Bordür Üretimi

MASA BANKI
ÜRETİLEN
HARCANAN
STOK

: 162 ADET
: 92 ADET
: 70 ADET

BANK AYAĞI
ÜRETİLEN
HARCANAN
STOK

: 111 ADET
: 48 ADET
: 63 ADET

Kırmızı Oluklu Bordür Üretimi

60 cm lik Beton Büz Üretimi

Standart Oluklu Bordür

Masa –Masa Kütüğü-Masa Bankı-Bank Ayağı

Çit- Çit Kütüğü Üretimi

ASFALT ŞANTİYESİ HİZMETLERİ
İHALE DIŞINDA KALAN YOLLARIN TAMİRATI, KENDİ ŞANTİYEMİZDE ÜRETİLEN ASFALT İLE YAPILMIŞTIR
SUNULAN HİZMETLER:
Agrega ihtiyacı firmalardan, Bitüm ihtiyacı ise Aliağa Rafinerinden temin edilmektedir.

Şehir merkezinde günlük yapılması gereken asfalt yamaları için kendi şantiyemizde üretilen asfalt
kullanılmaktadır.

ELEKTRİK SERVİSİ
Görevi:
Belediyeye ait bina, tesis ve Parklarda bulunan elektrik sistemlerinin sürekli kontrollerini yapmak,
arızalarını gidermek,
—Bakmakla sorumlu olduğumuz birimlerin elektrik arızalarını gidermek
—Yeni yapılan tesislerin elektrik hatlarını çekmek
—Ses yayın cihazlarını kurmak
—Televizyon vericilerini takip etmek
—Trafik sinyalizasyon sistemini takip etmek
—Anons sistemlerini takip etmek

—Yeni yapılan binaların elektrik tesisatlarının yapılması
—Park bahçe çevre aydınlatmalarını takip etmek
BAKTIĞI YERLER
—Baraj içme suyu tesisleri pano ve elektrik motorları arızası, bakımı
—Yeni mah. Yeni pompa “ “ “ “ “ “
—Yeni mah. eski pompa “ “ “ “ “ “
—Ortaokul içme suyu depo elektrik pano ve motorları “ “
—1500 lük içme suyu depo “ “ “ “ “ “
—Toptepe içme suyu depo elektrik pano ve motorları arızası, bakımı
—Toptepe filtre elektrik pano ve motorları arızası, bakımı
—Evrenli içme suyu pompa elektrik pano ve motorları arızası bakımı—Karacalar uydu verici tesisleri elektrik arızaları
—Pis su arıtma tesisleri elektrik pano ve motorların arızası, bakımı
—Parkların çevre aydınlatma arızaları ve bakımı
—Trafik lambaların elektrik arıza ve bakımı
—Parkların havuz motorları elektrik panoların arıza ve bakımı
—Büz şantiyesi elektrik pano ve motorların arızası, bakımı
—Merkezi anons sistemlerin montajı, bakımı ve arızası
—Uzun mesafeli telsizlerin bakımı
—Belediyemize bağlı hizmet binaların elektrik arıza ve bakımları
—Yeni mah. Düğün salonu elektrik arıza ve bakımı
—Bahçe arası içme suyu tesisleri elektrik pano ve motorların bakımı, arızası
—İtfaiye hizmet binası elektrik tamir ve bakımları
—Asfalt şantiyesi elektrik pano ve motorların bakımı, tamiri
—Fen işleri binası elektrik arızası ve bakımı
—Birimimize bağlı ses sistemleri kurulması
—Kenan evren parkı piknik alanı elektrik arıza be bakımları
—Baraj mesire alanı elektrik arıza ve bakımları
—Olimpik yüzme havuzu elektrik arıza ve bakımları
—Belediyemize bağlı diğer birimlere teknik destek verilir.
—Belediyemize ait oğ. Trafoların bakımı ve tamiri
—Belediyemize ait elektrik panoları kompanzasyon
sistemlerin takibi ve bakımı
—Asfalt şantiyesi elektik arızaları. Elektrik motorların
bakımları
—6360 sayılı yasa ile köy ve belde tüzel kişiliklerini, yitirmiş
olan mahallelerdeki tüm elektriksel bakım onarımları.
SUNULAN HİZMETLER:
Cumhuriyet meydanı ses düzeni kurulması
Kapalı spor salonu çevresi 400 projektör montajı
Dereköy mah. İçme suyu pompa elektrik arızası
Yeniköy mah. İçme suyu terfi pompa elektrik bağlantısı
İsmetiye mah. İçme suyu pompa elektrik arızası
İmar işleri telefon arızası
Zafer bayramı ses düzeni kurulması
Kenan evren şelale park aydınlatma arızası
Belediye nikâh salonu elektrik arızası
Zirai Donatım depoları elektrik tesisatı

Kenan evren parkı aydınlatma elektrik arızası
Mezbaha elektrik arızası
Pis su arıtma tesisi pompa motor montajı
Top tepe filtre pano tamiri motor montajı
Zirai Donatım depoları elektrik tesisatı
Belediye meclis binası ses yayın sistemi kurulması
Belediye fen işleri elektrik arızası
Mezbaha soğuk hava odası elektrik arızası
Kenan evren şelale park aydınlatma arızası
Karadağ içme suyu pompa elektrik arızası
Sarıpınar mah. İçme suyu pompa elektrik arızası
Zirai Donatım depoları elektrik tesisatı devam
Kapalı spor salonu önü aydınlatma arızası
Yeşilyurt mah. içme suyu pompa elektrik arızası
Başkanlık makamı elektrik tesisatı
İmar işleri numarataj elektrik tesisatı
Fen işleri elektrik arızası
Fen işleri çevre aydınlatma montajı
Yunus emre kavşağı trafik sinyalizasyon tamiri
Piyadeler içme suyu pompa uzaktan kumanda montajı
Zirai Donatım depoları elektrik tesisatı devam edildi.
Fen işleri tuvaletler aspiratör montajı
Yeşilyurt mah. içme suyu pompa elektrik arızası
Başkanlık makamı meclis salonu ses düzeni kurulumu
İmar işleri numarataj elektrik tesisatı
Cumhuriyet meydanı ses ekibi elektrik bağlantısı
Cumhuriyet meydanı danışma merkezi klima bağlantısı
Cumhuriyet meydanı ses düzeni kurulması
Dağarlar mah. içme suyU pompa elektrik arızası
Sarıpınar mah. İçme suyu pompa elektrik arızası
Pis su arıtma tesisi elektrik arızası
Mezbaha elektrik arızası
Zirai Donatım depoları tesisat devam
Kavaklıdere kum ocağı elektrik motor montajı
Yeşilyurt içme suyu pompa elektrik arızası
Üzümlü mah.içme suyu pompa deneme çalışması elektrik
bağlantısı
Zirai Donatım depoları tesisat devam Çağlayan kablo eki
Belediye meclis odası hoparlör bağlantısı
Kapalı spor salonu elektrik arızası
Çarık tekke mah içme suyu pompa arıtma cihazı beyin
montajı
Daghacıyusuf mah. içme suyu pompa elektrik arızası
Zirai Donatım depoları tesisat devam
Derbent mah..eski belediye binası açılır kapanır kapı
elektrik arızası
Kenan evren parkı çevre aydınlatmaları elektrik arızası
Gençlik parkı aydınlatma elektrik arızası
Büz şantiyesi elektrik arızası
Killik mah. Anons arızası
Kenan evren şelale ana besleme kablo eki

Zirai Donatım depoları tesisat devam
Çağlayan mah. Kablo eki
Dağarlar mah. içme suyu mah. elektrik arızası
Killik mah. İçme suyu pompa elektrik arızası
Yeni mah. Anons montajı
Derbent mah. içme suyu pompa elektrik arızası
Baraj içme suyu tesisleri elektrik arızası
Asri mezar aydınlatma arızası
Horzumembelli içme suyu pompa elektrik arızası
Zirai Donatım depoları tesisat devam
Yeni mah. itfaiye arkası park aydınlatma tamiri
Belediye imar işleri binası elektrik arızası
Yeşilyurt mah.meydan aydınlatma elektrik arızası
Matarlı mah.içme suyu pompa elektrik arızası
Sevgi yolu aydınlatma elektrik arızası
Girelli mah.içme suyu pompa elektrik arızası
Zirai Donatım depoları elektrik tesisatı devam
Kütük minare led lambaları elektrik arızası
Akkeçili mah park elektrik arızası
Dereköy mah. itfaiye elektrik arızası
Kapalı spor salonu elektrik arızası
Serinyayla mah. içme suyu pompa elektrik arızası
Zirai Donatım depoları elektrik tesisatı devam
Pazar yeri elektrik arızası
Çeşneli mah. içme suyu pompa otomatik yapılması
Killik mah. çiftçi malları koruma derneği elektrik saat
montajı
Cumhuriyet meydanı led lamba tamiri
Kaymakamlık önü meydan lamba kablo eki
Evrenli içme suyu pompa elektrik arızası
Ortaokul içme suyu depo elektrik arızası
Cumhuriyet meydanı ses düzeni kurulması
Zirai Donatım depoları dış aydınlatma kablo çekilmesi
devam
Yeni mah. trafik sinyalizasyon tamiri
Cumhuriyet meydanı 2000 waat projektör tamiri
Kenan Evren sk. park aydınlatma tamiri
Belediye hizmet binası kalorifer odası elektrik tesisatı
Zirai Donatım depoları elektrik tesisatı devam
Karacalar verici kanal ayarlanması frekans değişikliği
Kenan evren meydanı led aydınlatma direk montajı
Sarıkız havuz üstü park aydınlatma montajı
Yeni mah. Park aydınlatma yerlerinin hazırlanması
Belediye hizmet binası masa altı elektrik kabloların
toparlanması
Turan kent trafik sinyalizasyon tamiri
Gümüşçay mah. içme suyu pompa elektrik arızası
Türkmenköy mah. İçme suyu pompa elektrik bağlantısı
Horzum zazdere içme suyu elektrik bağlantısı
Dereköy mah içme suyu pompa elektrik arızası
Zirai Donatım depoları elektrik tesisatsı

Stadyum önü led lambaların tamiri
Gaziler derneği ses cihazı kurulması
Toplu konutlar önü park aydınlatma yeri hazırlanması
Sarıkız havuz üstü park aydınlatma direk beton atılması
Kaymakamlık önü aydınlatma tamiri
Kutlu doğum parkı led aydınlatma tamiri
Stadyum karşısı led armatür(yer ledi) tamiri devam
Pis su arıtma tesisi elektrik arızası
Aydoğdu mah. içme suyu pompa elektrik arızası
Çevre yolu önüne trafik ışıkları yapıldı
Pazar yeri aydınlatmaları yapıldı.
Köylü pazarı aydınlatma ve anons ları yapıldı.
Zirai donatım depoları tesisatları yapıldı.
Çarıktekke mh. pompa arızası bakım onarımı yapıldı.
Kenan evren parkı lambalarının bakım onarımları
Bulvardaki ağaçlardaki led lerin bakım onarımları.
Horzumsadere mh. pompa tesisatının bakım onarımları.
Çarıkbozdağ mh. pompa bakım onarımları.
Toptepede filtre deposu lambaları yapıldı.
Atıksu arıtma tesisinde alpek yapıldı.
Elektrik sayaçlarının kontrolleri yapıldı.
Asfalt şantiyesinde tesisat bakım onarımları yapıldı.
Kutlu doğum parkı ağaç aydınlatmaları yapıldı.
Kenan evren parkındaki mescidin tesisat bakım onarımları yapıldı.
Kenan evren parkındaki şelale aydınlatmaları yapıldı.
Cumhuriyet meydanı boru led lambaların bakım onarımları yapıldı.
Sevgi yolundaki led lambaların bakım onarımları yapıldı.
Süleyman Demirel Bulvarı deveboynu sabah lambaların bakım onarımları.
Asri mezar mezar içi aydınlatma bakım onarımları yapıldı.
Kurban kesim yerlerine elektrik hattı döşenmesi.
Kavaklıdere mh. içme suyu pompa tesisatının bakım onarımı yapıldı.
Dağarlar mh. içme suyu pompa tesisatının bakım onarımı yapıldı.
Alkan mh. içme suyu pompa tesisatının bakım onarımı yapıldı.
Örnekköy mh. içme suyu pompa tesisatının bakım onarımı yapıldı.
Avşar Barajı içme suyu pompa tesisatının bakım onarımı yapıldı.
Su tahsilât Servisi üstü anonsa tamiri yapıldı.
Yunus emre meydanı zaman saati değişimi
Yeniköy mh. Hidrofor tamiri yapıldı.
Kapalı spor salonu tesisat bakım onarımları yapıldı.
Ilgınköy mh. meydan aydınlatması yapıldı.
Horzumsazdere mh. içme suyu pompa tesisatının bakım onarımı yapıldı.
Baklacı mh. pompa tesisatı bakım onarımları yapıldı.
İsmetiye mh. içme suyu pompa tesisatının bakım onarımları yapıldı.
Horzumembelli mh. içme suyu pompa tesisatının bakım onarımı yapıldı.
Akkeçili mh. park içi aydınlatma yapıldı.
Soğanlı mh. içme suyu pompa tesisatının bakım onarımları yapıldı.
İmar ve şehircilik işleri md. WC lerinin aydınlatmaları yapıldı.
Parmak okuma cihazlarının yerlerine montajı yapıldı.
Kademe servisi elektrik pano tadilatı yapıldı.
Serinköy mh. içme suyu pompa tesisatının bakım onarımları yapıldı.
Gümüşçay mh. meydan aydınlatma direği arızası yapıldı.

Killik futbol sahası şantiye panosu takıldı.
Yeni mh. hizmet müdürlükleri binası önüne aydınlatma yapıldı.
Anons cihazlarının bakım onarımları yapıldı.
Asfalt şantiyesi kablo çekilmesi
İsmail Bey mah. içme suyu pompa elektrik arızası yapıldı.
Serinköy mah. İçme suyu pompa elektrik arızası yapıldı.
Emlak servisi elektrik arızası yapıldı.
Gülenyaka mah. içme suyu pompa elektrik arızası yapıldı.
Stadyum tuvaletler elektrik arızası yapıldı.
Işıklar mah. içme suyu pompa elektrik arızası yapıldı.
Çeşneli mah. içme suyu pompa elektrik arızası yapıldı.
Çöp garajı elektrik arızası yapıldı.
Sarısu mah. 06 kahve yanı anons tamiri yapıldı.
Eski dereköy yolu anons tamiri yapıldı.
Şelale sosyal tesisleri elektrik tesisatı yapıldı.
Temizlik garajı 400 projektör tamiri yapıldı.
Şahyar mah. şamandıra bağlantısı yapıldı.
Eski hastane anons tamiri yapıldı.
Sevgi yolu boru led tamiri yapıldı.
Alparslan Türkeş led tabela elektrik arızası yapıldı.
Delemenler mah ev tesisatı yapıldı.
İmar işleri ufo montajı yapıldı.
Asfalt şantiyesi elektrik pano sökülmesi yapıldı.
Akkeçili mah park elektrik arızası yapıldı.
Tepeköy muhtarlık elektrik abone işlemleri yapıldı.
Soğanlı mah. içme suyu pompa elektrik arızası yapıldı.
Fatih mah. anons tamiri yapıldı.
Yeşilyurt çim saha elektrik fatura kontrolü yapıldı.
Çınarlı kahve önü anons tamiri yapıldı.
Kutlu doğum parkı aydınlatma tamiri yapıldı.
Bilgi işlem merkezi güç kaynağı elektrik arızası yapıldı.
Cabarfakıllı mah. İçme suyu pompa elektrik arızası yapıldı.
Killik mah. İçme suyu pompa elektrik arızası yapıldı.
Satın alma binası tesisatı yapıldı.
Sarıkız park anons tamiri yapıldı.
Ortaokul içme suyu depo elektrik arızası yapıldı.
Kum elek tesisleri elektrik pano sökülmesi yapıldı.
Çim saha 400 lük projektör tamiri yapıldı.
Kapalı spor salonu 400 lük projektör tamiri yapıldı.
Park aydınlatma abonelerin panoların montajı kablo çekilmesi devam edildi.
Dr sadık Ahmet cad. park aydınlatma pano montajı yapıldı.
Necip fazıl kısa kürek park aydınlatma pano montajı yapıldı.
Başkanlık binası telefon arızası yapıldı.
İmar işleri zabıta telefon bağlantısı yapıldı.
Yazı işleri zil aydınlatma tamiri yapıldı.
Satın alma binası elektrik tesisatı devam edildi.
Başkanlık binası aydınlatma montajı yapıldı.
Başkanlık odası klima elektrik arızası kablo çekilmesi yapıldı.
10 Kasım ses düzeni kurulması yapıldı.
Park aydınlatma abonelerin panoların montajı kablo çekilmesi devam edildi.
Şeyh Sinan mah. Park aydınlatma elektrik pano montajı yapıldı.

İstasyon mah. Türkoğlu park aydınlatma elektrik pano montajı yapıldı.
İmar işleri telefon arızası yapıldı.
Kaynak atölyesi elektrik arızası yapıldı.
Çevre koruma elektrik arızası yapıldı.
Hacı bey mah. Osmaniye yolu anons arızası yapıldı.
Sevgi yolu anons arızası yapıldı.
Hacı bey mah. Dere köy yolu anons montajı yapıldı.
Akkeçili mah. Camii tuvalet elektrik arızası lamba montajı yapıldı.
Park aydınlatma abonelerin panoların montajı kablo çekilmesi devam edildi.
Kaymakamlık binası yanı park aydınlatma elektrik pano montajı yapıldı.
İstasyon mah. bağkent park aydınlatma elektrik pano montajı yapıldı.
Stadyum karşısı Divan önü reklam panosu elektrik arızası yapıldı.
Şelale sosyal tesisleri elektrik tesisatı devam edildi.
Çeşneli mah. içme suyu pompa elektrik hat çekilmesi yapıldı.
Gümüş çay mah içme suyu pompa elektrik arızası yapıldı.
Satın alma binası elektrik tesisatı devam edildi.
Şelale sosyal tesisleri tesisat devam edildi.
Park aydınlatma abonelerin panoların montajı kablo çekilmesi devam edildi.
Kum ocağı yeni yerine taşıma.
Sarısu mah. Selçuk parkı aydınlatma pano montajı yapıldı.
Yeni mah. Anons tamiri yapıldı.
Akarca mah. Anons montajı yapıldı.
İmar zabıta elektrik tesisatı ufo montajı yapıldı.
Yeşilyurt mah. Çim saha pompa elektrik arızası yapıldı.
Kum elek tesisi elektrik kablo çekilmesi devam edildi.
Satın alma binası telefon kablo çekilmesi yapıldı.
Şehir içi park aboneleri evrak hazırlanması yapıldı.
Toygar mah. içme suyu pompa elektrik arızası yapıldı.
Delemenler mah. Elektrik kablo eki yapıldı.
Cumhuriyet meydanı aydınlatma tamiri yapıldı.
Yeni mah. Çim saha aydınlatma tamiri yapıldı.
Yeşilyurt mah halı saha pompa elektrik arızası yapıldı.
Derbent mah içme suyu pompa elektrik arızası yapıldı.
Horzumembelli mah. İçme suyu pompa elektrik arızası yapıldı.
Esentepe mah. Anons tamiri yapıldı.
Satın alma binası telefon santral montajı yapıldı.
Kum elek tesisi elektrik kablo çekilmesi, Motorların kablo bağlantısı yapıldı.
Killik mah. İçme suyu depo kuyu kontrol cihazı elektrik arızası yapıldı.
Gülenyaka mah. İçme suyu pompa elektrik arızası yapıldı.
Piyadeler mah. İçme suyu pompa elektrik arızası yapıldı.
Belediye tuvaletler lamba montajı yapıldı.
Pazar yeri aydınlatma arızası yapıldı.
Yunus emre kavşağı trafik sinyalizasyon elektrik arızası yapıldı.
Derbent mah. Dereköy mah. dükkânlar elektrik abone kontrolü yapıldı.
Kum elek tesisi elektrik pano montajı elektrik kablo bağlantısı yapıldı.
Soğanlı mah. içme suyu pompa trafo elektrik arızası yapıldı.
Sarıpınar mah. içme suyu pompa elektrik arızası yapıldı.
Dagarlar mah. İçme suyu pompa elektrik arızası yapıldı.
Şelale sosyal tesisleri elektrik kablo çekilmesi yapıldı.
Tedaş elektrik borç yapılandırma yapıldı.
Kum elek tesisi elektrik motorların kablo bağlantısı bina elektrik tesisatı yapıldı.

Eski kum elek tesisleri kablo sökülmesi yapıldı.
Kapalı spor salonu ana pano elektrik arızası yapıldı.
İmar işleri santral arızası yapıldı.
Fen işleri telefon bağlantısı yapıldı.
Mezbaha elektrik arızası yapıldı.
Baraj içme suyu pompa elektrik arızası yapıldı.
Baklacı büyükşehir binası trafo elektrik arızası yapıldı.
Tedaş elektrik borç yapılandırma işlemleri yapıldı.
Pazar yeri elektrik arızası yapıldı.
Köylü pazarı aydınlatma tamiri yapıldı.
İstasyon mah. Anons tamiri yapıldı.
Baraj içme suyu eski tesis trafo elektrik arızası yapıldı.
Belediye hizmet binası telefon bağlantısı yapıldı.
Sobran mah. İçme suyu pompa elektrik arızası yapıldı.
Baklacı mah. İçme suyu depo elektrik şamandıra arızası yapıldı.
Kapalı spor salonu elektrik arızası 400 lük projektör tamiri yapıldı.
5 Eylül mah. Anons tamiri yapıldı.
Adliye önü anons tamiri yapıldı.
Yeni mezar elektrik arızası yapıldı.
Çevre koruma telefon arızası yapıldı.
Marangozhane elektrik arızası yapıldı.
Örnek köy mah. İçme suyu pompa elektrik arızası yapıldı.
Azıtepe mah. İçme suyu pompa elektrik arızası yapıldı.
Soğanlı mah. İçme suyu pompa elektrik arızası yapıldı.
Kapalı spor salonu aydınlatma tamiri yapıldı.
Pazar yeri aydınlatma tamiri yapıldı.
İtfaiye ufo montajı yapıldı.
Kum ocağı elektrik bağlantısı yapıldı.
İmar zabıta telefon arızası yapıldı.
Büz şantiyesi elektrik arızası yapıldı.
Şelale sosyal tesisleri aydınlatma montajı yapıldı.
Dereköy mah. Pazar yeri elektrik arızası yapıldı.
Dereköy mah. park elektrik arızası yapıldı.
Killik mah. Anons montajı yapıldı.
Kemaliye mah. Anons arızası yapıldı.
Pis su arıtma tesisi elektrik arızası yapıldı.
Bahçeli mah. içme suyu pompa elektrik arızası yapıldı.
İmar işleri kamera arızası yapıldı.
Belediyemize ait Avşar barajındaki kum eleme tesisinin asfalt şantiyesine taşınması işlemleri tamamlandı ve
üretime başlandı.
Belediye ana hizmet binasında başkanlık makam odasındaki W.C ' ye fayans yapılması.
Kurtuluş mahallesi Özmen ve Özmen altı sokaklarda bordür ve kaldırım betonu çalışmaları yapıldı.
İstasyon mh. Osmanlılar Caddesi kanal kenarına kaldırım betonu atıldı.
Kozluca mahallesi greyder ile yol düzenlemesi.
Zirai donatım depoları kilit parke taş tamiratlarının yapılması.
Bilgi işlem servisinde tadilat yapılması
Alparslan Türkeş meydanı hafriyat alınması.
Galericiler sitesinde otopark alanı düzenlemesi.
Kozluca mahallesi cami hafriyat alınması
Dağarlar mahallelerinde yol düzenlemesi yapıldı, cami çevresine beton atılması ve kilit parke taşı döşendi.
Horzumsazdere mahallesi yol düzenlemesi.

Şeyhsinan mahallesi park yeri düzenlemesi.
Belediye ana hizmet binası balkonunda kalebodur yapılması.
Tepeköy mahallesinde Tedaş direği dikilmesi.
Bahçeli mahallesi yol düzenlemesi.
Kurtuluş ve Akarca mahalleleri arasında kanal yolu düzenlemesi
Hastane yolu mıcırların temizlenmesi
Esentepe mahallesi çamlıbel sokak kilit parke taşı tamiratlarının yapılması.
Sarıpınar mahallesi taş duvar yapılması.
Pazar Camisinde minare temeli kazılması
Horzumkeserler mahallesi yol düzenlemesi ve iyileştirilmesi
Kavaklıdere mh' si yolu ve Girelli mh' si yollarında rotmiks tamiratlarının yapılması.
İstasyon mh. Türkoğlu sokak'a yol betonu atılması.
Belenyaka mahallesi beton atılması.
Hacıbey mahallesi dere ağzı açılması.
İstasyon mahallesi Galericiler sitesi batısındaki dere ağzı açılması.
Karacalar mahallesi 17 Ad. 40 lık beton büz döşendi.

BAKIM İKMAL (KADEME) SERVİSİ
Görevi:
Belediyeye ait tüm araçlar ve İş Makinelerinin işlevliğinin devamını sağlamak için meydana gelen tüm
arızalarına anında müdahale etmek, tamiratını ve bakımını yapmak, akaryakıt ikmalini temin etmek, yedek
parça temin etmek.
Fen İşleri Müdürlüğü’ ne bağlı olan Atölye
Şefliğimiz, Alaşehir Belediyesi’nin araçlarıyla ilgili
Teknik Hizmetlerini yürüten bir birimdir. Şefliğimiz
Belediye hizmet zorluklarını kendi bünyesi içerisinde
çözmesi
gerekliliğinin
bilincinde
hizmetlerini
aksatmadan yürütmeyi amaç edinmiştir. Bu amaçla
yapım, onarım, bakım vs. gibi araç teknik hizmetlerin
Belediye bünyesi içerisinde hızlı ve ekonomik
çözümlenmesi gereği kuruluş amacıdır.
Şefliğimiz, İmar ve Şehircilik İşleri Müdürlüğü
Hizmet Binası yanında bulunan atölyemizde
hizmetlerini sürdürmektedir. Birimimiz de 1 Atölye
Şefi, 4 tamir ustası, 1 motosiklet tamir ustası, 1 lastik
ustası, 2 elektrik ustası, 1 yağlama-yıkama ustası
olmak üzere toplam 10 personelle hizmetlerini ifa
etmektedir.
Birimimiz de; bakım ve onarım için gelen araç
ve iş makinelerine gerekli yedek parça ve sarf malzemelerini temin etmek, perakende ve stok maksadı ile
satın alınmasını sağlayarak ilgili araçların ve iş makinelerini aktif hale getirilmektedir. Bununla birlikte araç
lastik ihtiyaçlarını takip, temin ve stoklama, periyodik yağ değişimleri ve yıkama işleri yapılmaktadır.
Atölyemiz tarafından gerçekleştirilemeyen büyük arızaların giderilmesi yetkili servislerce veya serbest
piyasadan işçilikleri ve yedek parçaları temin edilmektedir. Ayrıca zorunlu trafik sigortaları, kasko ve vize
işlemlerini takibi yapılmaktadır.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Hizmetleri yürütmek üzere her idarede teşkilat kanunu hükümlerine göre Mali Hizmetler
Müdürlüğü kurulur.
Mali Hizmetler Müdürlüğünün; stratejik planlama görevi; performans programı, bütçe hazırlama ve
uygulama görevleri; muhasebe, mali istatistik, kesin hesap, faaliyet raporu hazırlama görevleri ve iç kontrolön mali kontrol görevlerinin ayrı alt birimler tarafından yürütülmesi esastır.
İdarelerin teşkilat yapılarına göre, bu görevler birleştirilerek bir veya daha fazla alt birim tarafından
yürütülebileceği gibi, bu alt birimlerin her birinin görevi birden fazla sayıda alt birim tarafından da
yürütülebilir.
Şu anki uygulamada tüm bu hizmetler Muhasebe Servisi bünyesinde yürütülmektedir.
Müdürlüğümüz;
2014 yılı içerisinde görevini yürüten
ve Özel Kalem Müdürlüğüne atanan
arkadaşımız Cemal PINAR’ dan devir
alınarak 26.06.2014 tarihinden itibaren
görev ve sorumluluklarımız alındığı yerden
devam ettirilmiştir.
Bu süreç içerisinde;
Müdürlüğün Görevleri
Aşağıda sayılan görevler, Mali
Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür:
Stratejik Plan Hazırlıklarının Koordinasyonu
Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve
yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi mali hizmetler
müdürlüğü tarafından yürütülür. Stratejik planın hazırlanmasında
kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman mali hizmetler
müdürlüğünce ilgili birimlere gönderilir. Stratejik planın
hazırlanması için gerekli olan bilgi ve belgeler, görev alanları
çerçevesinde, ilgili birimlerce hazırlanır ve belirlenen süre içinde
mali hizmetler müdürlüğüne gönderilir. Mali hizmetler
müdürlüğü tarafından yapılacak stratejik plan hazırlık
çalışmalarına birim temsilcilerinin katılımı sağlanır.
Müdürlüğümüz 2014 yılı içerisinde Kurumumuzun 20152019 yıllarını içeren Stratejik Planı Komisyonuna Başkanlık
yaparak, oluşturulmasını, kitapçık çıkartılmasını ve Meclis
üyelerine bilgilendirme yaparak karara bağlanmasını sağlamıştır.
Performans
Programı
Hazırlıklarının
Koordinasyonu
Performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi
çalışmalarında koordinasyon görevi mali hizmetler müdürlüğü
tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman mali hizmetler
müdürlüğü tarafından ilgili birimlere gönderilir. Birim performans programları harcama birimleri tarafından
hazırlanarak belirlenen süre içinde mali hizmetler müdürlüğüne gönderilir. Mali hizmetler müdürlüğü, birim
performans programlarından hareketle idare performans programını hazırlar. Mali hizmetler müdürlüğü
tarafından yapılan performans programının hazırlık çalışmalarına birim temsilcilerinin katılımı sağlanır.

2014 yılı içerisinde Kurumumuzun 2015 yılı Performans
Planı koordinasyonunu yaparak oluşturulmasını , kitapçık
çıkartılmasını ve Meclis üyelerine bilgilendirme yaparak karara
bağlanmasını sağlamıştır.
Bütçenin Hazırlanması
Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller
ile gerekli doküman mali hizmetler müdürlüğü tarafından ilgili
birimlere gönderilir. Her bir harcama birimi bütçe teklifini
hazırlayarak birim performans programıyla birlikte mali hizmetler
birimine gönderir. Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler
yapılarak idarenin bütçe teklifi mali hizmetler müdürlüğü
tarafından hazırlanır.
İdarelerin bütçe tekliflerinin hazırlanmasında Orta Vadeli
Program, Orta Vadeli Mali Plan, idarenin Stratejik Planı, Bütçe
Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve Yatırım
Programı Hazırlama Rehberi esas alınır.
İdarenin bütçe
hazırlanmasında teşkilat kanunları ile ilgili mevzuat dikkate alınır.
2014 yılı içerisinde Kurumumuzun 2015-2016-2017 yıllarını içeren Kurumumuz Bütçesinin
oluşturulmasını ve Meclis üyelerine bilgilendirme yaparak karara bağlanmasını sağlamıştır.
Bütçe işlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve Kaydedilmesi
Bütçe işlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak mali hizmetler müdürlüğü tarafından
gerçekleştirilir, kayıtları tutulur ve izlenir.
Bütçe kayıt ve işlemleri, mali hizmetler müdürünün veya yetki verdiği personelin onayıyla
gerçekleştirilir.
2015 mali yılı Bütçe işlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak gerçekleştirilmiş, kayıtları
tutulmuştur.
Ödenek Aktarma Belgelerinin Düzenlenmesi
İdarenin bu işlemleri ilgili mevzuatları çerçevesinde mali hizmetler müdürlüğü tarafından
gerçekleştirilir.
Gelirlerin Tahakkuku, Gelir ve Alacakların Takip Ve Tahsili
İdarelerin gelir tahakkuku, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemleri, ilgili mevzuatında özel bir
düzenleme bulunmadığı takdirde, mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür. İdarelerin işlemlerinden
herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve tahsilini gerektirenler, gerekli işlemlerin
yapılması amacıyla ilgili birim tarafından mali hizmetler müdürlüğüne bildirilir.
Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak kurumumuzun tüm tahakkuk, tahsil ve takibini sürdürmekte, 6360
sayılı Kanunla Belde ve köy vasfını yitirmiş olan yeni mahallelerimizin devir tahakkukları, borçları ve
alacaklarını da takibini ve tahsilini sağlamaya çalışmaktadır. Fakat bu gibi hesaplarda birçok hata ve
eksiklikler olduğu gözlenmiş, taraması yapılmış, yeniden tahakkukları analiz edilme çalışılmaları
sürdürülmektedir.
Ön Mali Kontrol İşlemleri
Ön mali kontrol görevi harcama birimleri ve mali hizmetler müdürlü_ü tarafından yapılır. Ön mali
kontrol süreci mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi
ve belgelendirilmesinden oluşur.
İdareler, kaynakların amaçlarına ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanılması için gerekli ön mali kontrol önlemlerini alırlar.
Etkin bir ön mali kontrol mekanizmasının kurulması idarelerin sorumluluğundadır.

Harcama birimlerinde yapılacak asgari kontroller, mali hizmetler müdürlüğü tarafından ön mali
kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön mali kontrole ilişkin standart ve
yöntemler Bakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe giren usul ve esaslar çerçevesinde belirlenir.
Arşivlenme ve kayıt işleri
6360 sayılı Kanunla mahallemiz olan köylerimizin evraklarının zimmetle teslim alınması, taranması ve
arşivlenmesi işlerine devam edilmekte olup; 45 Köyün belge ve evraklarını teslim etme işleri de
Müdürlüğümüzce yerine getirilmiştir. 6308 Harcama Evrakı, 1228 Defter ve Makbuz olmak üzere toplam
15970 belge teslim alınmıştır.
Taşınır ve Taşınmaz Kayıtlarının Tutulması
İdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taşınır ve
taşınmazları ile bunlara ilişkin işlemlerin kaydı ilgili mevzuatında belirlenen kişiler tarafından tutulur. Bu
kayıtlar belirlenecek sürede ilgili birim tarafından mali hizmetler birimine bildirilir. Mali hizmetler
müdürlü_ünce bu kayıtlar konsolide edilerek idarenin taşınır ve taşınmaz kayıtları oluşturulur. Mal yönetim
dönemine ilişkin icmal cetvelleri mali hizmetler birimince hazırlanır.
Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi
İdarenin muhasebe hizmetleri mali hizmetler müdürlü_ü tarafından yürütülür. Muhasebe hizmetleri,
Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde, muhasebe yetkilileri tarafından yerine getirilir.
İdareler atanan veya görevlendirilen muhasebe yetkililerini, görev alanlarını ve bunlara ili_kin
değişiklikleri, ilgililerin göreve başlama tarihinden itibaren en
geç bir ay içinde Sayıştay’a bildirir.
Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması
Bütçe kesin hesabı, bütçe uygulama sonuçları dikkate
alınarak mali hizmetler müdürlü_ü tarafından hazırlanır.
İdarenin bütçe kesin hesapları, mali hizmetler
müdürlü_ünce ilgili kanunlarındaki hükümlere göre düzenlenir.
Bütçe Uygulama Sonuçlarının Raporlanması
Bütçe uygulama sonuçlarına ili_kin her türlü rapor, cetvel
ve belge mali hizmetler müdürlüğünce hazırlanır.
İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması
Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları,
idare faaliyet raporunun hazırlanmasında esas mali hizmetler
müdürlüğüne gönderilir. Mali hizmetler müdürlüğünce harcama
birimleri arasında koordinasyon sağlanarak idare faaliyet raporu
hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır. İdarenin faaliyet
raporları, özel mevzuatında yer alan düzenlemeler de dikkate
alınarak hazırlanır.
Müdürlüğümüz Harcama Birimlerinden gelen Faaliyet Raporlarıyla birlikte 2014 yılı içerisinde
Kurumumuzun 2013 yılı Faaliyet Raporu hazırlamış, kitapçık şeklinde Meclis üyelerinin bilgilerine sunulmasını
ve karara bağlanmasını sağlamıştır.
Danışmanlık Hizmeti Sunma ve Bilgilendirme Yükümlülüğü
Mali hizmetler müdürlü_ü, harcama birimleri tarafından birimlerine ilişkin olarak istenilen bilgileri
sağlamak ve harcama birimlerine mali konularda danışmanlık hizmeti sunmakla yükümlüdür. Bu
amaçla
mali yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve dokümantasyon, yetki ve görevleri
çerçevesinde, mali hizmetler müdürlüğü tarafından oluşturulur ve izlenir.

Harcama birimleri, mali mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda mali hizmetler birimi
tarafından uygun araçlarla bilgilendirilir.
Mali konulardaki düzenleme ve kararların uygulanması konusunda, gerektiğinde ilgili idarelerin
görüşü de alınarak, mali hizmetler birimince uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici yazılı açıklama
yapılabilir.
İç Kontrol Sistemi ve Standartları
Mali hizmetler müdürlüğü, iç kontrol sisteminin
kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi
konularında çalışmalar yapar ve çalışma sonuçlarını üst
yöneticiye sunar.
Kanun ve Bakanlıkça belirlenen standartlara aykırı
olmamak koşuluyla, idarece gerekli görülen her türlü yöntem,
süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar mali hizmetler
birimi tarafından hazırlanır ve üst yöneticinin onayına sunulur.
Müdürlüğümüz 2014 yılı içerisinde Kurumumuzun 20152017 yıllarını içeren İç Kontrol Uyum Eylem Planının Komisyon
Başkanlığını yaparak oluşturulmasını, kitapçık çıkartılmasını ve
Meclis üyelerine bilgilendirme yapılmak üzere dağıtımını
sağlamıştır.
İç Kontrol Eylem Planımızın yürürlüğe girmesi için Meclis
Kararı gerekmemektedir. Başkanlık Makamı tarafından da
uygun görülen Plan, bilindiği üzere Başkanlık Makamının onayı
ile yürürlüğe girer ve çalışmaların gerçekleşmesi sırasında
ortaya çıkacak ihtiyaçlar doğrultusunda Başkanlık Makamının onayıyla revize edilir.
Üst Yönetici Tarafından Verilecek Diğer Görevler
Mali hizmetler müdürlü_ü, üst yönetici tarafından mali konularda verilecek di_er görevleri de yürütür.
Mali Hizmetler Müdürünün Sorumlulukları
Mali hizmetler müdürü, birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst
yöneticiye karşı sorumludur.
Birim müdürü;
a) Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlanmasından,
b) Birim hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden,
c) Gelirlerin zamanında tahakkuku ve gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin sağlanmasından,
d) Ödeneklerin planlanarak ilgili yerlere zamanında gönderilmesinden,
e) Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesinden,
f) Birim tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, mali tablolar, faaliyet raporu
ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere gönderilmesinden, sorumludur.
Görev Ve Yetkileri
a) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade
etmek.
b) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
c) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya
göndermek.
d) Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve
tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.

e) Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst
yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli
olarak vermek.
f) Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.
g) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza
etmek ve denetime hazır bulundurmak.
h) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen
zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden
kontrol edilmesini istemek.
i) Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.
j) Muhasebe birimini yönetmek.
k) Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.
Sorumlulukları
a) Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından
b) Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile
bunlarda meydana gelebilen kayıtlardan
c) Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarından ödeme emri
belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden
d) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde geri verilecek tutarın düzenlenen
belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından
e) Ödemelerin ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırasında göz önünde bulundurularak muhasebe
kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından
f) Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken
göstermediği noksanlıklardan
g) Muhasebe mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerinin ilgili mevzuatına göre kontrol etmekten
h) Yetkili mercilere hesap vermekten sorumludurlar.
Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumluluğu
a) Yukarıda sayılan, görevlerden yetkisine verilen işleri Kanun ve Mevzuat çerçevesinde yerine getirmek.
Günlük, aylık ve yıllık yapılan işlerin tetkiki ve kontrolünü ve uygunluğunu sağlamak, yapılan ödemelerin
kontrolünü yapmak, Müdürlükler arası yazışmalar ile kurumlar arası yazışmaları hazırlamak.
b) Müdürün izin, dış görev veya mazeret gibi nedenlerle görevde bulunmadığı zamanlarda Müdürün
görevlerini yürütmek.
c) Müdür’ün görev bölümünde kendisine tevdi ettiği işleri yürütür.
e) Müdürlüğün idaresindeki işlemlerin yürütülüp, sonuçlandırılmasında Müdür’e yardımcı olur.
f) Görev bölümü ile kendisine bağlanan şeflik ve memurların çalışmalarını denetlemek, mesai ve disiplin
işlerinin takibini yapmak.
g) Gelen ve giden evrakı inceleyip imzalamak.
Şef, Memur ve işçilerin Görevleri;
Müdürün direktifleri doğrultusunda Müdürlük görevlerinin yürütülmesi ve memurların düzenli,
tertipli çalışmasını sağlamakla görevlidir. Memurlar tarafından yapılan işleri kontrol eder, işlemlerin eksiksiz
ve zamanında yapılmasını sağlar.
Çeşitli unvanlardaki memur ve işçi personel: üstlerinin yaptığı görev bölümüyle kendisine verilen işleri
mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapmakla görevlidir.
Birim Çalışmalarında iş birliği ve Uyum
Birimin faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, birim
müdürünün başkanlığında alt birim yöneticilerinin katılımı ile her ay düzenli toplantılar yapılır. Bu

toplantılarda, birimin faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek
bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.
Görev Dağılımı
Görev dağılımını gösteren çizelgede, idarenin teşkilat yapısına uygun olarak oluşturulan alt birimlere,
görevli personele, personelin görev, yetki ve sorumluluklarına, personelin oda, unvan ve telefon, e-posta
adreslerine yer verilir.

2014 YILI MALİ BİLGİLERİ
GELİRLER HESABI
2013 mali yılından tahsilâtı gerçekleşmeyen 10.190.591,02 TL. ile 2014 mali yılında tahakkuk eden
35.205.255,20 TL. gelir tahakkuku ile birlikte toplam 45.395.846,22 TL. olmuştur. Bu tahakkukun
36.309.656,19 TL. si tahsil edilmiş, tahsilattan 16.624,52 TL iadesi yapılmış, tahsili sağlanamayan
9.102.814,55 TL. ise gelir alacağı olarak 2015 yılına devir edilmiş, bu duruma göre toplam Tahakkuk
üzerinden % 79.9 yılı tahmini bütçesi üzerinden ise % 53.4 gerçekleşme oluşmuştur.
GİDERLER HESABI
2014 yılı Bütçesi olan 38.000.000,00 TL olan gider bütçemiz yılı içerisinde 30.000.000,00 TL Ek bütçe
ile birlikte 68.000.000,00 TL. toplamına ulaşmış, yılı içerisinde ödeneği yetmeyen tertipler arasında
20.422.549,00 TL. Münakale yapılmış, toplam ödeneklerin 39.844.703,69 TL. si harcanılmış, 28.155.296,31
TL. ödenek imha edilirken 2015 yılana ödenek devrettirilmemiştir.
2014 mali yılı Bütçe değerlendirmesi tabloda görüldüğü gibi gerçekleşmiş, bunun sonucunda gider
bütçemiz % 58,6 oranında gerçekleşme göstermiştir.
2014 mali yılı sonu itibariyle hesap kayıtlarımız ve devir bakiyelerimiz tabloda gösterildiği gibidir.

ALAŞEHİR BELEDİYESİ 01.01.2014 - 31.12.2014 tarihleri arası mizanıdır.
KOD HESAP ADI
100 KASA HESABI ( PETROL )
102 BANKA HESABI

BORÇ TUTARI ALACAK TUTARI
2.987.198,31
2.985.175,67

BORÇ KALANI ALACAK KALANI
2.022,64

49.921.676,55

49.493.474,06

428.202,49

0,00

49.491.818,86

49.491.958,86

0,00

140,00

812.112,51
1.267.127,15

648.274,48
619.774,97

163.838,03
647.352,18

0,00

8.917.552,03

8.031.976,37

885.575,66

0,00

13.594.414,42

5.397.172,95

8.197.241,47

0,00

3.710,08
2.101.508,57

0,00
1.975.271,16

3.710,08
126.237,41

0,00
0,00

312.682,04

312.682,04

0,00

0,00

86.509,31

0,00

86.509,31

0,00

50,00
91.718,74

0,00
4.549,58

50,00
87.169,16

0,00
0,00

6.722.357,86

6.718.200,01

4.157,85

0,00

2.639.031,00

2.477.747,87

161.283,13

0,00

32.450,00
4.369,95

32.450,00
4.369,95

0,00
0,00

0,00
0,00

147.603,72

147.603,72

0,00

0,00

5.682.699,22

887.245,54

4.795.453,68

0,00

193.475,14
13.445,96

177.901,76
6.779,44

15.573,38
6.666,52

0,00
0,00

16.287,34

0,00

16.287,34

0,00

3.824.485,62

0,00

3.824.485,62

0,00

100.000,00
6.077.796,53

0,00
58.991,98

100.000,00
6.018.804,55

0,00
0,00

20.211.561,08

415.536,66

19.796.024,42

0,00

27.289.798,05

37.250,00

27.252.548,05

0,00

17.926.416,79
3.349.674,60

5.218,50
0,00

17.921.198,29
3.349.674,60

0,00
0,00

1.953.249,13

8.188,01

1.945.061,12

0,00

6.407,67

10.971.128,37

0,00

10.964.720,70

27.565.174,40
212.200,00

1.161.314,21
0,00

26.403.860,19
212.200,00

0,00
0,00

62.609,27

0,00

62.609,27

0,00

0,00

1.871,74

0,00

1.871,74

47.118,06
0,00

0,00
44.465,82

47.118,06
0,00

0,00
44.465,82

300 BANKA KREDİLERİ HESABI
303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR

31.878.901,35

31.869.163,51

9.737,84

0,00

76.939,43

458.587,50

0,00

381.648,07

320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI
321 BORÇ SENETLERİ HESABI ( PETROL )
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

15.016.642,71
201.875,40

27.940.043,18
246.955,62

0,00
0,00

12.923.400,47
45.080,22

105.847,39

1.142.085,92

0,00

1.036.238,53

103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİR
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN
118 DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACA
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ BORÇL
126 VERİLEN DEPOZİTİLER VE TEMİNATLAR
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLAR
137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HES.
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI
150 İLK MADDE VE MALZEME HES.
153 TİCARİ MALLAR HESABI
160 IS AVANS VE KREDİLERİ HESABI
161 PERSONEL AVANSLARI HESABI
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HES.
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ
191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER V
193 PEŞİN VERGİ ( PETROL )
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI
240 MALI KURULUŞLARA YATIRILA
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA
250 ARAZI VE ARSALAR HESABI
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ
252 BİNALAR HESABI
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR H
254 TAŞITLAR HESABI
255 DEMİRBAŞLAR HESABI
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HES.( - )
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
260 HAKLAR HESABI
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI( - )
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI

332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR
333 EMANETLER HESABI

171.266,50
78.295,64

394.182,14
3.729.712,79

0,00
0,00

222.915,64
3.651.417,15

30.000,00

57.156,00

0,00

27.156,00

771.570,15

2.300.290,49

0,00

1.528.720,34

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİNE
363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HE

108.963,03
46,20

4.370.381,97
569.583,14

0,00
0,00

4.261.418,94
569.536,94

0,00

978.063,84

0,00

978.063,84

368 VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ BORÇ
391 HESAPLANAN KATMA DEĞER
400 BANKA KREDİLERİ HESABI

486.990,62

1.209.907,31

0,00

722.916,69

976.806,30
27.154.029,70

1.012.347,57
52.019.707,65

0,00
0,00

35.541,27
24.865.677,95

134.815,89

524.995,66

0,00

390.179,77

0,00

29.791,74

0,00

29.791,74

500 NET DEĞER HESABI
522 YENİDEN DEĞERLENDİRME FARKLARI
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET

22.724.741,80
0,00

54.813.769,73
45.216,01

0,00
0,00

32.089.027,93
45.216,01

0,00

31.574.873,21

0,00

31.574.873,21

590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇLAR
600 GELİRLER HESABI
630 GİDERLER HESABI

10.573.680,62

10.628.731,66

0,00

55.051,04

2.837.295,93
39.877.347,02

34.692.156,20
4.148.069,08

0,00
35.729.277,94

31.854.860,27
0,00

18.161,03

36.346.151,27

0,00

36.327.990,24

36.327.990,24

16.624,52

36.311.365,72

0,00

810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER.
830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
835 GİDER YANSITMA HESAPLARI

16.624,52
39.768.970,12

0,00
0,00

16.624,52
39.768.970,12

0,00
0,00

0,00

39.768.970,12

0,00

39.768.970,12

900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLE.
901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI
905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI

88.422.549,00

60.191.519,12

28.231.029,88

0,00

20.422.549,00
39.768.970,12

88.422.549,00
0,00

0,00
39.768.970,12

68.000.000,00
0,00

910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI
911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ

2.325.640,00

153.135,00

2.172.505,00

0,00

153.135,00

2.325.640,00

0,00

2.172.505,00

920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HS.
T O P L A M

27.261.276,78
3.920.189,56

3.920.189,56
27.261.276,78

23.341.087,22
0,00

0,00
23.341.087,22

336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ BORÇLAR
479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
805 GELİR YANSITMA HESABI

665.278.401,01 665.278.401,01 327.910.482,86 327.910.482,86

Mali bilgiler detaylı olarak A- Mali Bilgiler bölümünde bilgilendirilecektir.
Mali Hizmetler müdürlüğümüze bağlı 6 alt birim oluşmuş, bu birimler;
Mali Hizmetler Müdürlüğü ( Muhasebe)
; Hasan ERAYBAT
Çevre Temizlik Servisi Şefliği
; Cemil ALKAN
Tahakkuk Servisi Şefliği
; Hüseyin SAYAR
Tahsilât Servisi Şefliği
; Naime DEMİREL
Emlak Servisi Şefliği
; Mehmet DİKMEN
İnsan Kaynakları Şef’liği
; Serap AKBAŞ
Şeklindedir ve yukarıda yazılı daire amiri arkadaşlarımız tarafından sorumlu kılınmıştır.
Bu alt birimlerimizin faaliyetleri ise;

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

( MUHASEBE SERVİSİ)
Belediyemiz Harcama Birimlerince yapılan mal ve hizmet alımları ile taahhüt işlerine ait gider
evraklarını, ilgili mevzuata uygunluğu bakılarak, bütçe ödenek durumuna göre kontrolü yapıldıktan sonra hak
sahiplerine ödenmesi, yasal kesintilerin ve ilgili hesap ve defterlere kaydedilmesi, müdürlüklerin acil
ihtiyaçları için avans – kredi verilmesi ve harcaması yapılan avans – kredilerin bütçeden mahsubu, asker ailesi
evraklarının tanzimi ve ödemelerinin yapılması, servisimizin başlıca görevleri arasındadır.
Tahsildarlarca tahsilâtı yapılan belediye gelirlerinin muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi ve ilgili hesap
kayıtlarının gerçekleşmesi. Bütçe emanetlerinin ve diğer emanet hesaplardaki bakiyelerin hak sahiplerine
iadesinin ve ödemesinin yapılması, gelen sorgu yazılarına gerekli cevapların verilmesi, Banka ekstresi ile
banka cari defterimizin karşılaştırılması, tahsil edilen KDV ile ödenen KDV mahsubu, İller Bankası payının ve
kesintilerinin işlenmesi, işçi – memur personelin maaşlarının kontrolü ve ödenmesi, Asker ailesi aylıklarının
ödenmesi, KDV ve muhtasar beyannamelerinin hazırlanması e-beyanname programına girilmesi.
Belediyemizin tahmini bütçesinin yapılması için müdürlüklere bütçe hazırlık çağrısının yapılması,
müdürlük tekliflerinin birleştirilmesi, bütçe teklifinin hazırlanarak yasal prosedürün takibi ve
sonuçlandırılması. Geçmiş yıl hesaplarına ait Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri ve eklerinin hazırlanarak yasal
prosedürün takibi ve sonuçlandırılması, geçmiş yıl hesaplarına ait Sayman Yönetim Dönemi Hesabı ve
eklerinin hazırlanması. Her ay 1 aylık mizan ve bütçe gelir-giderleri verilerinin Kamu Bilgi Sistemi’ne internet
ortamında veri girişi yapılması, Ödenek yetersizliği durumlarında münakale (aktarma ) yapılması, Taşınır
kayıtlarının muhasebe kayıtlarıyla kontrolü ve konsolidesi, yapılacak denetimlere hazırlık teşkil etmek üzere
harcama evraklarının usul ve mevzuata uygunluk yönünden kontrolü de yapılmakta olup harcama birimlerine
gerekli bilgiler verilmektedir. 2014 yılında toplam 5770 adet Verile emri ve Muhasebe fişi düzenlenmiştir.
Ayrıca mevzuatta yapılan değişikliklerin takibi ile uygulamaya geçirilmesi işlemleri servisimiz tarafından
yapılan başlıca işlerdir.
Ç.T.V. SERVİSİ ŞEFLİĞİ
2464 Sayılı Kanuna Mükerrer 44. madde eklenmesine ilişkin 3914 Sayılı Kanuna göre Çevre Temizlik
Vergisi ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık su Altyapı ve Evsel Katı Atık
Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğe göre belirlenen
Evsel Katı Atık tarifelerine uygun olarak, Alaşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve
Belediyenin katı atık toplama ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalanan işyerlerinin, Çevre Temizlik ve Evsel
Katı Atık beyanlarını kabul ederek bilgisayar ortamına aktarmak, tahakkuk ve tahsilâtını yapmaktadır.
Ç.T.V SERVİSİ PERSONELİ
Çevre Temizlik Servisi belediyemiz hizmetlerini bir şef ve bir
personel olmak üzere toplam iki personel ile yürütmektedir.

Cemil ALKAN
Ç.T.V. Şefi

Çağatay YAYLA

SUNULAN HİZMETLER
Belediyemiz Mücavir alanında bulunan işyerlerinin Çevre
Temizlik ve Evsel Katı Atık beyanlarını kabul ederek bilgisayar

ortamına aktarmak, tahakkuk vermek, borcu bulunan mükelleflerden borcunu tahsil etmek, kaydı
bulunmayan mükelleflerine beyana çağrı yolu ile ulaşmak, telefonla ulaşabildiğimiz borçlu mükelleflere
ulaşmaya çalışarak vergi tahsilatı yapmak ödeme emri düzenlemek ve vade tarihlerinde(Mayıs-Kasım) ilan
yoluyla mükelleflere duyuruda bulunmak. Telefonla ulaşabildiğimiz borçlu mükelleflere ulaşmaya çalışarak
vergi tahsilâtı yapmak.
İCRAATLARIMIZ
Belediyemiz Bilgi İşlem Servisi, Zabıta Müdürlüğü ve İlan Reklam Servisi birimleri ile birlikte veri
hazırlama ekibi oluşturulmuş ve ilçemizde bulunan 2500 civarında işyerinin denetimi yapılarak, Ç.T.V ve Evsel
Katı Atık beyanı alınmıştır. Bu denetim neticesinde, mükellef kaydı bulunmayan, 387 mükellefin çevre
temizlik vergisi beyanı ve 647 mükellefin evsel katı atık beyanı alınmıştır.
2014 yılında 2500 civarın da Ç.T.V mükellef beyanı kabul edilmiş olup, 387 yeni mükellef kaydı
yapılmış ve 414 mükellef kaydı da güncellenmiştir.
2013 yılı Çevre Temizlik Vergisi aktif mükellef sayısı 3203’ken, 2014 yılında bu sayı 3590 olmuştur.
2013 yılında verilen Ç.T.V tahakkuk miktarı 77.927,45 TL. iken, 2014 yılında 167.742,00 TL (%10 çevre
kirliliği önleme fonu payı düşülmüştür.) olarak gerçekleşmiştir.
Usulsüzlük, Gecikme zammı, Çevre Temizlik Vergisi olmak üzere 2013 yılı toplam tahsilât 31.585,53
TL. iken, 2014 yılında toplam tahsilât 77.649,04 TL’ olarak gerçekleşmiştir.
6552 Sayılı Kanun gereği belediyemize başvuran 146 mükellefin Ç.T.V. yapılandırma işlemi
gerçekleştirilmiştir.
Çevre Temizlik Vergisi 2013-2014 Yılı Tahakkuk ve Tahsilât Grafiği.
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2014 yılında 2500 civarın Evsel Katı Atık mükellef beyanı kabul edilmiş olup, 647 yeni mükellef kaydı
yapılmış ve 484 mükellef kaydı da güncellenmiştir.
2013 yılında Evsel Katı Atık tahakkuk miktarı 261.635,00 TL. iken, 2014 yılında 571.119,74 TL olarak
gerçekleşmiştir.
2013 yılında Evsel Katı Atık tahsilâtı 134.294,71 TL iken, 2014 yılında toplam tahsilât 238.405,41 TL
olarak gerçekleşmiştir.
Evsel Katı Atık 2013-2014 Yılı Tahakkuk ve Tahsilât Grafiği.
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Remi Dairelerden gelen 2 adet resmi yazı cevaplanmış ve kurum içi 8 adet yazışma yapılmıştır.
TAHAKKUK SERVİSİ ŞEFLİĞİ
TAHAKKUK ŞEFLİĞİNİN PERSONEL DAĞILIMI
Tahakkuk Şefi
Memur
Veri Hazırlama Personeli

: Hüseyin SAYAR
: Ahmet DÜNDAR
:Ümit NERGİZ - Hüseyin KARAOĞLAN - Kürşat TARIM

TAHAKKUK ŞEFLİĞİNİN GÖREVLERİ
1580 ve 2464 Sayılı kanunlar çerçevesinde bulunan her türlü gelir kaleminin tahakkuku yapılmaktadır.
Her ayın sonunda aylık olarak hazırlanan tahakkuk ve tahsilat tabloları aylık nizamlara esas teşkil etmek üzere
Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermektir.
Mart ve Nisan aylarında Mahalle Cadde ve sokakları gezerekten yeni yapılan ve asılan İlan ve
Reklâmlar için beyanname alınması için gezilmiştir. 400 Esnafımıza Pazar günleri iş yeri açma ruhsatı
verilmiştir. Tahakkuklarını hazırladığımız gelir kalemlerinden bazıları İlan-Reklâm Vergisi, Eğlence Vergisi,
Haberleşme Vergisi, Enerji Tüketim Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve bunun gibi, Posta çekleri ile gönderilen
Yangın Sigorta Vergisi, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik vergisi gelirlerinin takibi yapılarak listelenmesi,
makbuzları kesildikten sonra ilgili kayıtlara işlenmesi, Gelir Müdürlüğü’ne gelen ve giden evrakların takibi ve
yazılara cevap verilmesi, Müdürlüğümüzce tahakkuk ettirilmiş olan bütün gelirlerin nizamlara uygun
düzenlenmesi, Kiraya verilmiş olan Belediye mülklerinin aylık tahakkuklarının takip edilmesi, Kiraya
çıkarılacak olan herhangi bir Belediye mülkünün ihale dosyasının hazırlanması ve bütün Müdürlüklerden
gelen tahakkuk çizelgelerinin takibi ve tahsilâtlarla karşılaştırılması ve 2014 yılı içerisinde kira eğlence vergisi
ve ilan reklam beyanları ortak sicil üzerine işlenerek tahakkuk verme işlemleri bu servis tarafından
yapılmaktadır.

TAHSİLÂT SERVİSİ ŞEFLİĞİ
Tahsilat Servisinde 1 şef ,1 şef yardımcısı , 2 adet tahsildar ve 1 mutemetle görev yapılmaktadır.1580
ve 2464 Sayılı Kanunlar çerçevesinde Tahsilatı Tahakkuka bağlı olan gelirler ile Tahsilatı Tahakkukuna bağlı
olmayan her türlü gelir kaleminin tahsilatı yapılmaktadır.
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun çerçevesinde Belediye gelirlerimiz
içerisinde yer alan fasıl kalemlerinin tahsil edilmesi için Tahsilat ve Ödemelerle ilgili gerekli kontrolü yapmak.
Tahsilat servisine gelen ve vadesinde ödenmeyen borçların ön takip işlemlerini yapmak ve ön takip
aşamasında borçlu mükellefler tarafından yapılacak ödemelerin tahsilini sağlamak.
Gün sonunda toplanan paraların bankaya yatırılmasına sağlamak , ayrıca alacak Tahsilinde kullanılan
makbuz ve alındıları makbuz zimmet defterine kaydetmek , bunları imza karşılığında vermek ve almak ,
makbuzları tahsil edilen paraların eksiksiz bir şekilde tahsildar bordrosuna kaydedilip edilmediğini kontrol
etmek ve makbuz alındı belgelerine muhafaza etmek.
Tahsil edilemeyen alacakların cebren tahsilâtını
sağlamak,
Belediye gelirlerini zaman aşımını uğramadan
tahsilâtını yapmak, zaman aşımına uğrayan alacakların
terkin yapılmasını sağlamak,
Pazarı Yeri, Emlak Servisi, Genel Tahsilatta
kullanılmakta olan tüm makbuzların ve fişlerin bastırılması, mühürlenmesi ve arşivlenmesi dairemiz
tarafından yapılmaktadır,
Belediye yasaklarına ve İmar kanununa aykırı
harekette bulunan kişiler hakkında tutulan zabıt
varakaları tanzim edilerek tahsilâtının yapılmasını
sağlamak,
Mülkiyeti Belediyemize ait şehrimizin muhtelif
semtlerindeki iş yerlerimizin kira taksitlerini gününde
tahsil edilmesini sağlamak,
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 12 inci
ve müteakip maddeleri gereğince her türlü yazı resim,
bez ve el ilanları ile afişler, ticarethanelerin içine ve
dışına asılan ve takılan yazılar vergiye tabi olup,
tahakkuk eden vergi yıl içinde 2 eşit taksit olup, taksit
ödemeleri Haziran – Kasım aylarındadır. Gününde
tahsil edilmesini sağlamak,
Servisimiz kira, reklam, işgaliye v.b vergilerinin dışında
Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda aldığımız harçlarda bulunmaktadır. Bunlar Pazar Tatil Ruhsat Harcı,
Tellallık Harcı, İmarla İlgili Harçlar , İşyeri izin Harcı , Mua. Ruh. Rapor Harcı, Mezar Yeri Satış Geliri, Büz Geliri
gibi hizmet karşılığı aldığımız gelirlerimizdir. Bedelleri yattığında hizmet verileceğinden bu gelirler Tahakkuklu
gelirlerimiz değildir. Bu Gelirlerimizi Bütçe Komisyonu belirler ve Meclis onayı ile tahsilâtı yapılır ve
tahsilâttan tahakkuku verilir.
İmar İşleri Müdürlüğünce yapılan Belediyemize ait arsaların satışlarından gelen alacakların tahsilâtı
dairemiz tarafından yapılmaktadır.
Beyannameye tabi tutulan alacaklarımızda bulunmaktadır. Elektrik Tüketim Vergisi ve Haberleşme
Vergisi bunlardandır. Yasa gereği her ay düzenli şekilde yatırılmaktadır.
Tahsilâtı yapılan gelir kalemlerinin Tahsilât Genel Tebliği’ne uygun şekilde kayıtlarının tutulması,
veznelerde tahsil edilen paraların teslimat müzekkeresine kesip bankaya yatırılmasını sağlamak, tahsildar
irsaliyelerinin işlenmesi, aylık tahsilât müzekkerelerinin çıkarılması işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca tahsilâtı
yapılamayan alacakların takibi için gerekli evrakları hazırlayıp Borç Takip servisine verilmesi işlemleri de bu
servis tarafından yürütülmektedir. Encümence düzenlenmiş para cezaları, ilan ve reklam vergisi, eğlence

vergisi, oto park, kira gelirlerini zamanında ödemeyenler için 1 tahsildar tarafından yerinde gidilerek tahsilât
yapılmaktadır.
2014 Ocak ayından 2014 Aralık ayı arasında İlçemiz hudutları içinde yardıma muhtaç 8 asker ailesine
aylık 100,00 TL den toplam 9.600,00 TL yardım yapılmıştır.
2014 Ocak ayından 2014 Aralık ayına kadar İlçemiz hudutları içinde 159 muhtaç fakir ailesine aylık
10,00 TL. ‘den toplam 19.080,00 TL yardım yapılmıştır.
01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında dairemizce yapılan Belediye Gelirleri toplam tahsilâtı
aşağıda gösterilmiştir.
İlan ve Reklam Vergisi
Eğlence Vergisi
Haberleşme Vergisi
Kaldırım İşgaliye Harcı
Tat.Gün.Çal.Ruh.Harcı
Tellallık Harcı
Bina İnş. Harcı
İmarla İlgili Harçlar
İşyeri Açma
Mua.Ruh.Rap.Proje Tas.Har.
G.S.M Ruhsatı
Yapı.Kul.İzin.Harcı
Fidan Geliri
Mesul Müdürlüğü Harcı
Arsa Geliri
Kira Geliri
Basılı Evrak Geliri
Araç Makine Kira Geliri
Faiz Geliri
Asfalt Kırma ve Yol Bozma
Afiş ve İlan Ücreti
Para Cezaları
Vergi Cezaları
Çeşitli Gelirler
Şartsız Yardımlar
Büz Geliri
Eğitim Hiz. İliş. Gelirler
Sosyal Tesis Kira Gelirleri
Değerli Kağıt Satış Gelirleri
Asansör İşletme Ruh.Harcı
Elektrik Tük.Ver
Çevre Esenlik Hiz.Geliri
Tarımsal Sulama Geliri
Arazi Kira Bedeli
Taşınır Kira Gelirleri

147,524.19 TL.
30.073,33 TL.
20.161,57 TL
34.314,00 TL
45.095,00 TL.
72.008,31 TL.
896.099,00 TL.
126.281,50 TL.
56.369,00 TL
11.135,00 TL.
85.750,00 TL
416.563,00 TL.
134,75 TL.
2.700,00 TL
62.173,50 TL.
1.121.526,46 TL.
4.713,68 TL.
752,98 TL.
425.843,20 TL.
205.585,23 TL.
48.451,00 TL.
82.036,00 TL.
311.727,59 TL.
106.742,17 TL.
1.721,00 TL.
43.734,74 TL
12.875,00 TL.
13.390,18 TL
691,00 TL
12.600,00 TL
546.103,25 TL
600,00 TL
22.592,76 TL
3.445,00 TL
28.000,00 TL

6360 Sayılı Yasa gereğince Tüzel Kişiliği
kaldırılıp mahalle konumuna dönüşen 6 beldemizin
01.04.2014 den 31.12.2014 tarihleri arasında
yapılan tahsilâtlarının toplamı aşağıda gösterilmiştir.

KAVAKLIDERE
YEŞİLYURT
KEMALİYE
PİYADELER
ULUDERBENT
KİLLİK

:
:
:
:
:
:

544.955,29 TL
695.686,74 TL
164.686,51 TL
384.214,53 TL
185.614,05 TL
449.330,25 TL

Naime DEMİREL
Tahsil Şefi
01.01.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında
dairemizce yapılan Belediye Gelirleri toplam
tahsilâtı aşağıda gösterilmiştir.

EMLAK SERVİSİ ŞEFLİĞİ

MİSYONUMUZ
5772 ve 5393 Sayılı Belediye Gelirleri
Kanunları çerçevesinde bulunan gelir kaleminin
tahakkuk ve tahsilâtını yapmak.
VİZYONUMUZ
Alaşehir Belediyesi Hudutları Dahilinde
bulunan
mahallelerdeki
gayrimenkullerin
beyanlarını kabullerini yaparak bilgisayar ortamına
aktarmak,vergi kaçaklarını tespit etmek ve beyanda

bulunmayanlara beyana çağrı düzenlemek.
EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİMİZCE SUNULAN HİZMETLER
1-Vefat, Alım Satım, Hibe ve benzeri gibi nedenlerden dolayı mülkiyeti değişen gayrimenkullerin
beyanlarını kabul ederek bilgisayar ortamına aktarmak.

2-Sosyal Güvencesi olmayan vatandaşlara verilen Yaşlılık Maaşı, Bağkur, Emekli Sandığı ile ilgili
gayrimenkul araştırma evraklarının tanzimini yapmak.
3-Bakıma muhtaç olan fakir asker ailelerine verilen asker maaşı, askeri sağlık karneleriyle ilgili
gayrimenkul soruşturma evraklarının tanzimini yapmak.
4-Gıda ve Kömür yardımlarıyla ilgili gayrimenkul araştırma formlarını düzenlemek.
5-Orman Bölge Şefliğinin Orman Köylüsünün ve Köylerde bulunan ağaçların kesimleriyle ilgili mülkiyet
evraklarının doldurulması ve tanzimi yapmak.
6-İlçe Tarım Müdürlüğünün Doğrudan Gelir Desteği için verilen evrakların doldurulup ve onaylanması,
beyanları olmayanların beyanları kabul edip bilgisayar ortamına aktarılması.
7-Tedaş’ın Havai Hat çekimlerinde arazilerinden geçen hat direkleriyle ilgili arazinin kime ait olduğu
bildirir arazi dökümlerini tanzimini yapmak.
8-Adli vakalarda fakir olup Adliyede Avukat tutacak parası olmayan vatandaşların gayrimenkulleriyle
ilgili gerekli evrakların onayı ve tanzimini yapmak.
9-İşyeri açılışı,otuma izni,yapı kullanım izin belgeleriyle ilgili evrakların onaylanması.
10-Mali durumu zayıf olup Üniversiteyi kazanan öğrencilere verilen yol harçlarıyla ilgili bakmakla
yükümlü olan anne ve babalarının gayrimenkullerinin araştırılması gerekli evrakların düzenlenmesi.
11-Kaymakamlıktan Sakat Maaşı alanların Belediyemizden Su parası muaflığıyla ilgili form ve evraklarla
ilgili gerekli işlemleri yapmak onaylamak
12-Mahalleye dönüşen Köy ve Kasabalarda ve Alaşehir Merkezde ikamet eden vatandaşlarımızın almış
oldukları gayrimenkullerin beyanları bilgisayar ortamında alın makta kayıt altına alınmaktadır

İCRAATLARIMIZ
1-Resmi Dairelerden gelen 08.01.2014 ve 25.12.2014 tarih sonu itibariyle 442 adet resmi yazı gelmiş
süresi içersinde gelen merci”e cevabi yazı yazılmıştır.
2-Köylerde bulunan gayrimenkullerle ilgili 01.01.2014 ve 31.12.2014 tarihleri arasında 29.633 kişinin
beyanları alınmış bilgisayar”a kayıtları yapılmıştır.
3-14.033 Kişinin Emlak Vergi değerleriyle ilgili( borcu ve vergi işliği yoktur ) evraklar düzenlenmiştir.
4-01.01.2014 ve 31.12.2014 tarihleri arasında Bina, Arsa ve Arazi Vergileri Toplamı 1.915.731.3 TL. sı
tahakkuk etmiş olup,vergi cezaları dahil olmak üzere normal ve takipli olarak 1.696.483,68 TL.sı tahsil
edilmiştir.
5-Kültür Varlıkları Koruma Payı olarak 158.315,19 TL.sı tahsil edilmiştir.
NOT: Yukarıdaki değerlere Kavaklıdere Mahallesi dahil değildir. 2014 YILI GRAFİK RAPORLARIYLA
EMLAK VERGİSİ
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Mehmet DİKMEN
Emlak Servisi Şefi

İSRAFİL

İNSAN KAYNAKLARI ŞEF’LİĞİ
MİSYONUMUZ
Belediye bünyesinde personelin eğitim, performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı ile iş
verimliliğini yükselterek gelişim seviyesini ve personel kalitesini sürekli artırmak.
Belde halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, teşkilatlanan, toplumun kaynaklarını kullanarak
hizmet üreten belediyemizin; sunmuş olduğu hizmetlerinde temel faktörlerden biri olan insan gücünü yani
çalışan personeli eğitimli, mevzuata hâkim ve halkla ilişkili bir konuma getirerek, halkın ihtiyaçlarını
karşılamakta görevlidirler.
VİZYONUMUZ
Kaliteli hizmet için insan kaynakları ve eğitim şefliği olarak personelin gelişim seviyesini ve eğitim
grafiğini yüksek tutarak bu konuda öncü ve örnek bir birim olmaktır.
Bu vizyon için, Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda toplam kalite yönetim sistemiyle
bütünleşerek, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı bir yaklaşımla personellerin eğitim düzeyini
artırarak öncü ve örnek hizmetler sunan bir birim olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir. Bu amaca
ulaşabilmek için; yüksek nitelikli ve eğitimli insanların çalıştığı ve sürekli iyileştirme sağlayan; teknolojik alt
yapıyı etkin ve verimli kullanan öncü ve örnek birim olmak için çabalarını yoğunlaştırılacaktır.
İLKE VE DEĞERLERİMİZ
Alaşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefliği strateji ve politikalarının oluşturulması, iş analizi,
seçme - yerleştirme, kariyer geliştirme, performans değerlendirme gibi insan kaynakları fonksiyonlarının
kurulması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve belediyenin insan gücü planlaması konusunda çalışmalar yapılması,
önerilerde bulunulması gibi görevleri yerine getirmektedir. Yenilikçi, şeffaf, katılımcı ilkeler doğrultusunda
hizmetler sunabilmek olma çabası sarf etmektedir.
TEMEL DEĞERLERİMİZ
Temel değerler, kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Bir
kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için önemlidir; çünkü kuruluşun vizyon, misyon
ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur. Temel değerler kuruluşun kararlarına,
seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Hayata geçirilen değerler, kuruluş kimliğinin
değişiminde ve çalışanların motive edilmesinde güçlü araçlardır. Temel değerler bir kurumun misyonunu
yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir.
Alaşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim şefliği olarak belirlediğimiz temel değerlerimiz ve özet
açıklamaları şunlardır.
Planlı, Etkin ve Verimli Çalışmak:
Kamu kaynaklarının doğru kullanımı ve hizmetlerin etkin bir biçimde yerine getirilmesi için planlı ve
programlı çalışma esastır. Belediyeler, günübirlik karar ve icraat değil, doğru hazırlanmış planlar ve
programlar çerçevesinde hareket eder ve plan ve programların da önceden ilan ederek kamu kontrolüne
imkân sağlarlar. Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim
etmenlerine oranıdır. Dolayısıyla, bir ürün veya hizmetin üretimi için gerekli giderlerin, üretim sonucu elde
edilen ürün veya hizmetin değerinden fazla olmaması gerekmektedir. Yapılan çalışmalara göre gelişmiş
ülkelerdeki büyümenin altında yatan sebep sadece kaynak fazlalığı değil, kaynakların etkin ve verimli
kullanılması da bulunmaktadır ve büyümenin yarısını verimlilik artışı oluşturmaktadır. Etkinlik, yapılan
faaliyetin temel amaca uygunluk göstergesidir. Daha açık bir ifade ile yapılan hizmetin amaca ne kadar
hizmet ettiğinin göstergesidir. Kamu yönetiminde verimlilik kadar önemli olan bir başka unsur da etkinliktir.
Kamu kurumları birçok faaliyetlerde bulunmakta ama bu faaliyetler ciddi tepki ile de karşılanmaktadır. Çünkü

yapılan faaliyetlerin ne kadar toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğu sorusu gündeme
gelmektedir.
Adil, Güler yüzlü ve Kalite Esaslı Hizmet Üretmek:
Kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanan, kamu tarafından oluşturulan ve yetkili kılınan
kurumlardır ve kamu bunu sadece kendisinin ortak ihtiyaçlarının karşılanması için yapmaktadır. Dolayısıyla,
kamu kurumları, kamuya lütufta bulunan değil, kamu tarafından görevlendirilen kuruluşlardır.
*Adil hizmet, hizmetin öncelik sırasına göre verilmesini gerektirir.
*Güler yüzlü hizmet, vatandaşa saygılı ve samimi yaklaşım sergilenmesidir.
*Kaliteli hizmet ise, sunulan hizmetlerin kendilerinden beklenen özelliklere sahip olması Demektir
Şeffaf ve Hesap Verebilir Olmak:
İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefliği olarak, karar ve uygulamalarında şeffaflığa azami dikkati
gösterecektir. Şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de bağlı hareket edilecektir.
Bilgi ve Teknolojiden Azami Düzeyde Faydalanmak:
Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli kaynaktır. Hızlı değişim ve
gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyemiz bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme dönüştürme
becerisini gösterebildikleri oranda başarıyı yakalayacaklardır. Bu amaçla eğitim ve araştırma faaliyetlerinin
yanı sıra başta bilişim teknolojisi olmak üzere etkinlik ve verimlilik artışı sağlayan teknolojiden azami
yararlanma ilkemizdir.
Belediye Hizmetlerinde Çalışan Personel ve Vatandaş Memnuniyetini Sağlamak:
İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefliği olarak temel ilkelerimizden birisi de çalışan personel ve vatandaş
memnuniyetinin sağlanmasıdır. Tüm kamu kurumları gibi belediyenin de temel varlık sebebi, vatandaşın
talep ve ihtiyaçlarını kendi görev alanları çerçevesinde en iyi şekilde karşılayarak memnuniyetlerinin tesis
edilmesidir.
Diğer Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Koordinasyonu Güçlendirmek:
Günümüzde kurumların başarısını sağlayan en önemli hususlardan birisi de ilgili kurum, kuruluş ve sivil
toplum örgütleri ile işbirliğini tesis etmesidir. İyi Yönetişim olarak da adlandırılan bu yönetim tarzı kurumların
demokratik ortamda başarılarını artırmaktadır. Alaşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefliği olarak
çalışmalarımızda ilgili kurumlarla, kuruluşlarla ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğini önemsemekte ve
öncelemekteyiz.
ŞEFLİĞİMİZİN GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI
Alaşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Şefliği Olarak yaptığımız işleri kısa şu şekilde özetleyecek olursak;
Belediye personelinin sicil, tahakkuk ve özlük işlerini yürütmek,
Birimin Kurumlar ve Müdürlükler arası yazışmalarını yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,
Kurum içi kadro ihdas, iptal ve kadro değişikliği işlemleri.
İntibak ve terfi işlerini yürütmek,
Memur açıktan atama, naklen atama onayları, terfi ve kademe ilerlemeleri, öğrenim değişikliği,
borçlanma, hizmet birleştirmesi, emeklilik tescil işlemlerini yapmak,

Memurların kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde göreve başlayış görevden ayrılış, vekalet görevi 2.
Görevi, yer değiştirme, geçici görev, nakil, istifa, çıkarılma, silah altına alınma ve terhislerinde göreve
dönmelerine ilişkin işlemleri yapmak,

1, 2 ve 3. dereceli kadrolardaki personelin hususi pasaport işlemlerini yapmak,

Memur personelin sonları sıfır (0) ile beşli (5) yıllarda mal bildirimi yenileme işlemlerini sağlamak,






Doğum, ölüm, evlenme yardımı dilekçelerini düzenlemek,
Verilecek ceza ve ödülleri yasalara uygun olarak uygulamak,
Personelin geçici görevlerine ilişkin olurları almak ve ilgililere duyurmak,
Personellerin puantaj kontrolümün yapılmasını sağlamak,
İlgili kurum ve kuruluş ile yazışma işlemleri yapmak,
Belediyemizde yaz ve kış döneminde Lise, Yüksekokul ve Fakülte öğrencilerine staj yaptırılması ile ilgili
işlemleri yapmak,

İş başvurularını değerlendirmek gereğinde diğer kurumlardan bildirilen ihtiyaçlara göre başvurularını
yönlendirmek,

Personele ait kararları ilgililere tebliğ etmek,

SGK işe giriş bildirgelerini vermek,

İş akdi fesih edilen ve işten ayrılan işçilerin SGK İşten çıkış işlemini yapmak,

İşçilerin adli davaları ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğüne ve mahkemelere gerekli bilgilerin verilmesini
sağlamak,

İş Kur’a her ay muntazam olarak çalışanlara ait durum çizelgesi vermek,
 Emekliliği gelen işçilerin emeklilik işlemlerini yapmak
 Görevinden istifa eden işçilerin kayıt kapama işlemleri ile görevine gelmeyen İşçiler hakkında da yasal
işlem yapmak,
 İşçi personelin aldıkları raporları SGK ‘ ya internet ortamında bildirmek
 Toplu İş Sözleşmesinin hükümlerinin gereğini yerine getirmek Talimatlar ve mevzuatlar doğrultusunda
personel atamalarını, yükselmelerini, nakil ve birimler arası yer değişikliği ile ilgili onayları hazırlamak ve
sonuçlandırılmasını sağlamak.
 Belediyede çalışan memur personelin izin ve istirahat gibi özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde
gerçekleştirmek,
 Memur soruşturma ve disiplin işlemleri, disiplin kurulunca alınan disiplin cezalarının sicil defterine
işlenmesini sağlamak,
 Memur personelin son sekiz yılda herhangi bir disiplin cezası almaması halinde bir kademe ilerlemesi
verilmesi işlemini hazırlamak,
 Memur personelin HİTAP programını bilgilerini girmek
 Kurumun kadro planlaması ile ilgili çalışmaların yürütülmesi, personel ihtiyaçlarının sistemli bir
biçimde tespiti, birimler arasında sayı ve nitelik yönünden ihtiyaçlar doğrultusunda personel dağılımını
gerçekleştirmek,
 Çalışma alanı ile ilgili tüm mevzuatı izlemek,
 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereğince kadro karşılığı belirli sürelerle yapılan sözleşmeler
ile çalışan personelin tüm iş ve işlemlerini yürütmek,
 Memur, işçi, stajyer bordro işlemleri görevde yükselme eğitimi sürecini personele bildirmek ve
sonuçlarını uygulamak,
 Unvan değişikliği eğitimi sürecini personele bildirmek ve sonuçlarını uygulamak Belediye Başkanının
sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek.







Şefliğimizin Yetki Alanı
Şefliğimiz görevleriyle ilgili islerin yapılmasında mer’i mevzuat dâhilinde yetkilidir.
Şefliğimizin Sorumluluğu
Şefliğimiz yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında
görev ve yetkilerinin ifasında Belediye Başkanının, Başkan Yardımcısına, Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Özel
kalem Müdürlüğüne karşı sorumludur.

ŞEFLİĞİMİZİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI DÂHİLİNDE İLİŞKİLİ OLDUĞU MEVZUATLAR
ŞEFLİĞİMİZİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI DÂHİLİNDE İLİŞKİLİ OLDUĞU MEVZUATLAR
S.N

MEVZUAT
ADI

TÜRÜ

SAYISI

TARİHİ

1

KANUN

Devlet Memurları Kanunu

657

23.07.1965

2

KANUN

T.C.Emekli Sandığı Kanunu

5434

17.06.1949

3
4

KANUN

4857

10.06.2003

KANUN

İş Kanunu
Belediye Kanunu

5393

13.07.2005

5

KANUN

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

5188

26.06.2004

6

KANUN

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu

4688

08.08.2001

7

KANUN

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun

4483

04.12.1999

8

KANUN

Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

3628

04.05.1990

9

KANUN

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen
Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunu

2829

27.05.1983

10

KANUN

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

4982

24.10.2003

11

KANUN

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında
Kanun

5176

08.06.2004

12

KANUN

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

3701

10.11.1984

13

KANUN

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

5510

16.06.2006

14

KANUN

Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu

5018

24.12.2003

15

KANUN

Kamu İhale Kanunu

14734

22.01.2002

16

KANUN

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331

30.06.2012

17

KANUN

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin
Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik

24744

03.05.2002

18

YÖNETMELİK

Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel
Yönetmelik

18090

27.06.1983

19

YÖNETMELİK

Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin
Merasimi Yönetmeliği

17884

30.11.1982

YÖNETMELİK

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme
ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel
Yönetmelik

27278

04.07.2009

21

YÖNETMELİK

Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları
İle Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü
Hakkında Yönetmeli

28073

03.10.2004

22

YÖNETMELİK

Devlet Memuru Geçici Süreli Görevlendirme
Yönetmeliği

14785

31.01.1974

23

YÖNETMELİK

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında
Yönetmelik

17848

24.10.1982

20

24

YÖNETMELİK

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında
Yönetmelik

20696

15.11.1990

25

YÖNETMELİK

Devlet Memurları Şikâyet ve Müracaatları
Hakkında Yönetmelik

17926

12.01.1983

26

YÖNETMELİK

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmelik

25658

02.10.2004

YÖNETMELİK

Devlet Memurlarına verilecek Hastalık Raporları
İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik

28099

29.10.2011

YÖNETMELİK

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan
Personelin Kılık ve Kıyafetlerine İlişkin
Yönetmelik

17849

25.10.1982

29

YÖNETMELİK

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan
Personelin Kılık ve Kıyafetlerine İlişkin
Yönetmelik

27914

09.08.2009

30

YÖNETMELİK

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

25391

03.03.2004

31

YÖNETMELİK

Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanmasının Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelik

27010

27.09.2008

32

YÖNETMELİK

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

28512

29.12.2012

33

YÖNETMELİK

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme
Yönetmeliği

28512

29.12.2012

27

28

ŞEFLİĞİMİZE AİT BİLGİLER
Teşkilat Yapısı
Alaşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefliği Belediye Başkanı, Mali Hizmetler Müdürlüğüne
ve Özel kalem Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapmaktadır. Şefliğimizde 1 Şef, 3 Büro Personeli ve 1
Yardımcı Personel olmak üzere 5 personel vardır. Şefliğimize ait teşkilat şeması ise aşağıda belirtilmiştir.

Organizasyon Şeması
Serap AKBAŞ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefliği – Şefi

Sefa YAŞAR

İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefliği – Şef Yardımcısı

Birol ÜRÜN

İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefliği Personeli

Mustafa BABIROĞLU İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefliği Personeli
Dilek BOZKUŞ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefliği Personeli
2014 YILI FAALİYET RAPORU

Alaşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefliği olarak 2014 yılı içersinde birimimize gelen ve
birimimizde çıkan iş ve işlemler ili ilgili her aya ait bilgiler tablolar halinde aşağıda gösterilmiştir.

2014 YILI GENEL TOPLAM
GELEN EVRAK

GİDEN EVRAK

TOPLAM EVRAK

675

TOPLAM EVRAK

EVRAK

601

EVRAK

DİLEKÇE

74

DİLEKÇE

1056
1056
0

EVRAK DİLEKÇE TOPLAM

CEVAPLANAN

83

4

87

CEVAPLANAN EVRAK

1

CEVAPLANMAYAN

14

0

14

CEVAPLANMAYAN EVRAK

3

BİLGİLENDİRME

504

70

574

BİLGİLENDİRME EVRAK

1052

Alaşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefliği olarak 2014 yılı içersinde birimimize gelen 675 yazı ve
giden 1056 giden evrak olarak işlem görmüştür.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TÜM GÖREV VE SORUMLULUKLARINI GERÇEKLEŞTİRİRKEN
YETKİSİNİ AŞAĞIDA BAŞLIKLAR HALİNDE BELİRTİLEN KANUN VE YÖNETMELİKLERDEN ALMAKTADIR.
- 3194 sayılı İmar Kanunu
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
- 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanunu,
- 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,
- İmar Yönetmeliği,
- Otopark Yönetmeliği,
- Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik,
- Sığınaklarla ilgili ek yönetmelik,
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SINIRLARI İÇERİSİNDE AŞAĞIDA BAŞLIKLAR
HALİNDE BELİRTİLEN HİZMETLERİ SUNMAKTADIR.
- İmar Durumunu Tanzim etmek,
- Proje Tasdiki yapmak
- Tasdik edilen projelere Yapı izin belgesi vermek
- Tadilat Projesi tasdik edip tadilat ruhsatı vermek
- Tehlikeli binaları tetkik edip rapor tanzim etmek
- Güçlendirme ruhsatı vermek
- Yola Terk, Tevhit ve ifraz işlemleri yapmak,
- Muvakkat inşaat izni vermek,
- Bina kontrolü yapmak,
- İskan ruhsatı vermek,
- Ruhsat temdidi yapmak,
- Mimar, Mühendis ve Şehir Plancılarının kaydını tutmak
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, Fen, sağlık ve çevre
şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,
b) Kesinleşen 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planlarını, ıslah imar
planlarını ve değişikliklerini yapmak veya yaptırmak, yapılan planları/ plan değişikliklerini hazırlamak,
başkanlık makamının olurlarıyla Belediye Meclisine sunmak.
Belediye Meclislerince uygun görülen ve onay-ilan aşaması tamamlanarak kesinleşen imar planlarının,
parselasyon planlarını yapmak/yaptırmak karar alınmak üzere hazırlanan dosyaları Başkanlık Makamı
olurlarıyla Belediye Encümenine sunmak. Kesinleşen parselasyon planlarını askı ve ilan işlemleri yapıldıktan
sonra tescil yapılmak üzere Kadastro/tapu Müdürlüklerine iletmek,
c) Meclis ve Encümen kararını gerektiren diğer dosyaları Başkanlık Makamına hazırlayarak sunmak,
d) Uygulama İmar planı bulunmayan alanlarda Uygulama İmar planlarını yapmak ve yaptırmak,
e) Yetki sınırları içinde bulunan tüm alanlarda imar düzenlemesi yapmak suretiyle daha iyi ve yaşanılabilir
bir çevre oluşturmak, Bu amaçla halkı bilgilendirmek,
f) Onaylanan planlar doğrultusunda parsellerin Yol kotlarını ve İmar Çaplarını hazırlamak ve talep üzerine
ilgililerine vermek,
g) Binaya ait mal sahipleri yada vekillerince müdürlüğe sunulan projeleri inceleyerek onaylamak,
h) Onaylanan projeler doğrultusunda yapı izini vermek,
i) İnşaatı süren yapıların ruhsatına uygun devam ettiğine dair tüm vizelerini yapmak/ yaptırılmasını
sağlamak,

j) Yapı denetim Firmalarının Kanun ve yönetmelikten gelen iş ve işlemlerini, Bu firmalarla ilgili diğer
kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak,
k) İnşaat Ruhsatı ve eklerine uygun olarak biten binalara mevzuat doğrultusunda yapı kullanma izin
belgesi vermek,
l) İmarlı bölgede İnşaatı devam eden yada biten yapılardaki ruhsat ve eklerine aykırı hususların tespiti
halinde mevzuat doğrultusunda işlem yaparak yaptırımları uygulamak ve uygulatmak,
m) İmarsız bölgede gerekli denetimleri yapmak mevzuata aykırı yapılaşma tespit edilmesi halinde gerekli
yasal işlemleri ve yaptırımları uygulamak ve uygulatmak,
n) Dosyaların arşivde usulüne uygun olarak saklanmasını sağlamak,
o) Mevzuata, Şehircilik ve planlama ilke ve esaslarına aykırı karar alan Kurum ve kuruluşların kararlarına
karşı gerekli araştırmaları yaparak gerektiğinde Hukuk İşleri Müdürlüğüne görüş bildirmek,
p) Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde yanıtlamak,
q) İlçe halkının yaşam kalitesini artıracak mekansal projeler üretmek,
r) Engelli yada engelsiz herkese hizmet verebilecek nitelikte Fiziki ve sosyal çevre koşullarının
iyileştirilmesi için projeler geliştirmek ile görevli ve yetkilidir.
MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
İmar ve Şehircilik Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve Bağlı olduğu Başkan
yardımcısına karşı sorumlu olup;
a) Bu yönetmelikte açıklanan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev alanına giren tüm hizmetlerin ilgili
mevzuata uygun, etkili, verimli ve ekonomik yürütülmesini sağlamak,
b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili, mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek,
personelini bilgilendirmek ve eğitmek,
c) Müdürlük görev kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,
d) Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,
e) İlgili yönetmeliğe uygun olarak müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek ve taşınır
işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamak,
f) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas
olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını
yürütmek,
g) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere müdürlük görüşü hazırlamak,
h) Müdürlüğün bütçe taslağını hazırlatmak; harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve
işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
i) İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
j) Disiplin ve sicil amiri sıfatıyla ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,
k) Çalışma alanına giren ve başkanlık makamınca verilen diğer görevleri yapmak
l) İşlemler esnasında çıkabilecek çeşitli sorunlar hakkında Hukuk İşleri Müdürlüğünden görüş talebinde
bulunmak ve bu görüş doğrultusunda teknik düzenlemeyi oluşturmak,
m) İş ve işlemlerin verimli ve ekonomik yürütülebilmesi için ilgili mevzuata göre İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün görevlerini deruhte edebilecek meslek gruplarından ve idari personelden yeteri kadar
istihdam edilmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir.
ÜST SORUMLULARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Büroların işleyişinde yardımcı olmak, birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve birimlerin
denetiminde İmar ve Şehircilik Müdürüne yardımcı olmak üzere yeteri kadar İmar ve Şehircilik Müdürü Üst
Sorumluları görevlendirilir. Üst sorumlular görev ve yetkilerini sürdürürken müdüre karşı sorumludurlar.
(2) Üst Sorumlu ;
a) Kendisine bağlanan Bölüm ve Büroların iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve
yetkiler çerçevesinde uygun , etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
b) Müdürün görevlerine yardımcı olmak ile görevli ve yetkilidir,
c) Müdüre karşı sorumludur.

Yapı R.Tekn.Öğrt.
Harita Teknikeri
Harita Teknikeri
Tekniker
Şehir Plancısı
İnşaat Teknikeri
Yapı Öğrt.
İnşaat Teknikeri
Odacı
Arşiv Memuru
Ruhsat Memuru
Evrak Kayıt Memuru
Numarataj Memuru
Zabıta

PERSONEL DURUMU
: Cuma VURAL (İmar ve Şeh. Müdür Vek.)
: Hasan AK (İmar ve Şeh. Müd.Yrd.)
: Üzeyir UYANIK
: Mehmet Ali DENİZ
: Esra BOZAN
: Mustafa AKÇAN
: Hasan YILMAZ
: Saadettin PEKER
: Halil İbrahim AVCI –Şükran KÖKTEN
: Necmettin BAL
: Şükran UZMAN, Nuray AK
: Raziye Çavdar
: Yakup ECE - Orhan Çetin – Ethem ÖKLÜ
: Mehmet KARA - Mehmet ELDURAN – Mesut ÖZDEMİR

TEKİPMANLARI
9 adet bilgisayar, 4 adet yazıcı, 1 adet scaner, 1 adet Canon İPF750 Yazıcı A0, 1 Adet Fotokopi Makinesi
FAALİYET ŞEMASI
 Yazı İşleri
 Planlama
 İmar Durumu
 İnşaat Ruhsatı
 İnşaat Kontrol Ekibi
 İskan
 Kaçak İnşaat Kontrol Ekibi
İCRAATLARI
01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında İmar İşleri Müdürlüğünce yapılan işler;
İMAR PLANLARI
1. 2.Etap yol çalışması kapsamında Adnan Menderes Bulvarı, Süleyman Demirel caddesi (Çevre Yolu),
Kavaklıdere caddesi ve Çatal tepe Sarıgöl yolunun ihale ile yol kaplaması yapılması aşamasından önce mevcut
hali ve güzergah çalışmaları bitirilmiş ve arazi ölçümleri yapılarak sonlandırılmış ve kayıt altına alınarak tüm
alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanmıştır.
2. Cumhuriyet Meydanının yeniden Düzenlemesi için plan ve ölçüm çalışmaları bitirilmiş olup, ihale
kapsamı sonucunda yolun tüm arazi ölçümleri yapılarak ihale sonucu tamamlanmış ve alt-üst yapı çalışmaları
sonlandırılmıştır.
3. İlçemizin alt ve üst yapı çalışmaları ile ilgili yol güzergâhlarının belirlenmesi işlemleri tamamlanmıştır.
4. İlçemiz Kurtuluş Mahallesi, Yenimahalle ve Ilıca mahallesinde bulunan imar planı dışındaki alanların
imar planı içerisine alınması ile ilgili çalışmalara ait tüm kurum görüşleri ve Bakanlık onayı alınarak
tamamlanmıştır.
5. İlçemiz Kurtuluş Mahallesi, Yenimahalle ve Ilıca mahallesinde bulunan imar planı dışındaki alanların
imar planı içerisine alınması ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları çizdirilerek planlar onaylanmıştır.
6. İlçemiz Kurtuluş Mahallesi, Yenimahalle ve Ilıca mahallesinde bulunan imar planı dışındaki alanların
imar planı içerisine alınması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları çizdirilerek planlar onaylanmıştır.
7. İlçemiz genelindeki 1. , 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında bulunan taşınmazlar için Koruma Amaçlı
İmar Planı işlemi ihale edilmiş ve son aşamaya gelinmiş olup, tamamlanabilmesi için devam etmektedir.
9. İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03.04.2009 tarih ve 4714 sayılı
kararı ile ilçemizin Surlarla çevrili olan iç kısmının 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilerek tescillenmesi ve
buna ilişkin 3. Derece Sit Alanı ilan edilen kısmın Belediyemizce ile Koruma Amaçlı İmar Planı yapılmasına

ilişkin işlemlere başlanmış olup, analiz çalışmaları yapılmış ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000
ölçekli uygulama imar planları hazırlatılarak onaylanması için Büyükşehir Belediye meclisine sunulmuştur.
10. Koruma amaçlı imar planlarından 1/5000 ölçekli Nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisince
onaylanmış ve askı süresi tamamlanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Büyükşehir Belediye
Meclisince onaylanmış ve askı süresi devam etmektedir.
11.İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Sanayi Sitesinin güneyinde, cezaevinin batısında bulunan ve Revizyon İmar
Planlarında Konut Alanı, Ticaret Borsası ve Yeni Adliye Alanı olarak imar planları onaylanmış alanda imar
uygulaması dosyası hazırlatılmış ve onay için Büyükşehir Belediyesine sunulmuştur.
11. İlçemiz Ilıca mahallesinde bulunan Suma Fabrikası altındaki 503 ada 17 parselin onaylanan imar
planına istinaden imar uygulaması yapılarak tapu tescilleri yapılmış ve tapular taşınmaz sahiplerine dağıtımı
sağlanmıştır.
12. İlçemiz Kurtuluş Mahallesi İzmir Denizli karayolu üzerinde bulunan ve Oto Terminal Alanı olarak imarlı
olan taşınmaza Oto Terminal yapılabilmesi adına proje ve ölçüm çalışmaları hâlihazır plan çalışmaları
Büyükşehir kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesine dair olacağından dolayı Manisa Belediyesine teslim
edilmiş ve tapu devir işlemleri tamamlanmıştır.
13. İlçemiz sınırları içerisindeki muhtelif yerlerde arama çalışması yapılan sıcak su ile ilgili Belediyemizden
istenilen imar planlarının durumu, taşınmazlara ait bilgiler hakkında evrak, koordinat ve güzergâh ölçüm
çalışması ve söz konusu alanların ruhsat almaları ile ilgili proje çalışmaları başlatılmış ve devam etmektedir.
14. İlçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan ve imarlı olan Belediye taşınmazları ile ilgili detaylı bir
planlama ve uygulama çalışması başlatılmış olup, devam ettirilmektedir.
15. İlçemiz genelinde Büyükşehir yasası ile eski Köy yeni mahalleye dönüşen yerlerde ve Beldelerde
Belediyemize devri yapılan taşınmazların yer tespitlerinin yapılması başlatılmış ve devam etmektedir
16. 6360 sayılı Büyükşehir yasası gereği köyden mahalleye dönüşmüş olan bölgelerde bulunan ve yasanın
onaylandığı 06.12.2012 tarihinden önce yapılaşmış olan yapılar ile ilgili bina tespit formları düzenlenerek
ruhsatlı sayılacak olan binalar konumuna getirilmekte, su ve elektrik hizmetlerinden faydalandırılmakta olup,
yasa kapsamına girmeyen binalar ile ilgili tespitlerde yapılarak ruhsatlandırılması için süreler verilmektedir.

İMAR DURUMU
01.01.2014 ile 31.12.2014 tarihleri arasında 266 adet imar durumu müracaatı yapılmış ve talep
sahiplerine sunulmuştur.
Servisimiz mülk sahipleri tarafından yapılan yazılı ve sözlü müracaatlarla ilgili olarak imar durumu
verilip, verilmeyeceği, verilmeyecek ise gerekçeleri sunulmakta; imar planı tadilat talebi isteminin gerekli
olup, olmadığı istenilen düzenlemenin yapılıp yapılmayacağı, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ne
şekilde yapılabileceği konularında bilgiler verilmeye devam etmektedir.
Servisimiz içinde olduğu gibi Belediyemiz diğer servisleri için gerekli olan harita ve planlarla ilgili
gerekli bilgi ve belge alışverişi sağlanmakta, istenildiği takdirde sayısal ortamda planlar ve halihazır haritalar
üzerinde ulaşım etüdü, arazi kullanımı, sokak isimleri tespiti vs. gibi çalışmalar yapılmaktadır.
2014 YILI MECLİS KARARLARI
01.01.2014 meclisine sunulan 4 adet talep değerlendirilip karara bağlanmıştır.
01.02.2014 meclisine sunulan 7 adet talep değerlendirilip karara bağlanmıştır.
01.03.2014 meclisine sunulan 6 adet talep değerlendirilip karara bağlanmıştır.
01.04.2014 Yerel Seçimlerden dolayı meclis imar konuları ile ilgili meclis toplantısı yapılmamıştır.
01.05.2014 meclisine sunulan 4 adet talep değerlendirilip karara bağlanmıştır.
01.06.2014 meclisine sunulan 3 adet talep değerlendirilip karara bağlanmıştır.
01.07.2014 meclisine sunulan 5 adet talep değerlendirilip karara bağlanmıştır.
01.08.2014 meclisine sunulan 7 adet talep değerlendirilip karara bağlanmıştır.

01.09.2014 meclisine sunulan 6 adet talep değerlendirilip karara bağlanmıştır.
01.10.2014 meclisine sunulan 6 adet talep değerlendirilip karara bağlanmıştır.
01.11.2014 meclisine sunulan 9 adet talep değerlendirilip karara bağlanmıştır.
01.12.2014 meclisine sunulan 11 adet talep değerlendirilip karara bağlanmıştır.






İNŞAAT RUHSATI
YENİ RUHSAT ve YAPI KULLANMA İZNİ (İskan):
343 adet yeni yapılacak olan yapılara İnşaat Ruhsatı verilmiştir.
580 adet bitirilmiş olan yapılara Yapı Kullanma İzni verilmiştir.
25 adet Yanan Yıkılan Yapılar Formu Düzenlenmiştir
37 adet Kentsel Dönüşüm Evrakı Düzenlenmiştir.








HARİTA İŞLERİ:
266 adet imar durumu ölçülen dirilmesi
Bina aplikasyonu
Temel vizesi
Mevcut bina ölçümü
Belediye parsellerinin imar uygulaması (ifraz, yol terki vb.)
3194 sayılı yasanın 18. madde uygulaması dosyaları üzerinde çalışıldı

RESMİ DAİRELER VE DİLEKÇE İLE YAPILAN TALEPLERE VERİLEN CEVAPLAR
2014 Yılı içerisinde Dilekçe ve Resmi Evrak ile gelen talepler 3735 adettir.
2014 Yılı içerisinde Dilekçe ve Resmi Evrak ile gelen taleplerle ilgili 3367 adet yazışma yapılmıştır.
TADİLAT
 Eski olan İmar ve Şehircilik binasının içi ve dışı tamiratı ve tadilatı yapılarak daha modern bir hale
getirildi.
 Eski olan artık ihtiyacımıza cevap veremeyecek hale gelen arşivimiz tüm dosyaları tekrar elden
geçirilerek yeni ek konteynır ve ilave oda ile yeniden düzenlendi.

ZABITA YAZIŞMALAR VE KAÇAK İNŞAAT
 287 ADET ELEKTRİK-SU ABONELİĞİ VE İŞYERİ
AÇMA RUHSATI İÇİN ESKİ BİNA TESPİT RAPORU
YAZILMIŞTIR.

 184 ADET
VERİLMİŞTİR.

YAZIŞMA

YAPILIP,

TEBLİGAT

 28 ADET KAÇAK İNŞAAT TESPİTİ YAPILMIŞTIR.

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
1. Belediye Meclisince onaylanmış ve askı süresi devam eden Koruma amaçlı imar planlarının askı süresi
bittikten sonra kurula onaylatılarak işlemlerin tamamlanması ve ilçemizde III. Derece Arkeolojik sit alanında
yapılaşmaya açılması.
2. İlçemiz Kurtuluş mahallesinde uygulama ve nazım imar planı onaylanan yeni imara açtığımız sahanın
yapılaşmaya hazır hale getirilmesi.
3. Tüm ruhsat arşivinin proje ve belgelerinin taranarak dijital ortama aktarılması
4. 6360 sayılı yasa ile köyden mahalleye dönüşmüş olan bölgelerde yapılacak yapılar için tip proje
çalışması.
5. Ruhsatsız yapılaşmayı önlemek için sürekli olarak sahada denetim yapacak olan Kaçak yapı denetim
timi oluşturmak.
6. III. Derece Arkeolojik sit alanında yapılacak olan inşaatların İlçemizin tarihi dokusuna uygun şekilde
tertiplenmesi için Estetik komisyonu oluşturmak.
7. İlçe sınırlarının genişlemesi sebebi ile dağlık arazide çalışma yapılabilmesi için direk uydu bağlantısı ile
çalışan arazi ölçüm cihazı alınması ve ihtiyaç duyulan ölçümlerin yapılması.

Değerli Meclis Üyeleri ve değerli başkanım
Görevi devraldığım tarihten itibaren öne çıkan tespitlerimiz
şunlardır:
6360 Sayılı Yeni Büyükşehir Yasasıyla sorumluluk alanımız oldukça
genişlemiştir. Eskiden mevcut personel ile merkezde ki on beş
mahallemizin sorumluluğunu taşıyan Müdürlüğümüz, şu anda seksen yedi
mahallemize hizmet verme gayretindedir.
Bu kapsam dâhilinde Zabıta Hizmetleri olarak, 5393 Sayılı Belediye
Kanunu, 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâm-ı Cezaiye Hakkında
Kanun, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet
Kanunu ve diğer kanunlarla Belediyelere verilen yetki ve görevler ile Zabıta
Yönetmeliği ve Yönergesi doğrultusunda Belediyemiz sınırları dahilinde
yasaların verdiği yetkileri çağdaş, ilkeli ve adil olarak kullanarak ilçenin düzeni, ilçe halkının sağlık ve huzuru
ile ilgili yetkili organların alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumak, ilçe halkımızın yaşam
kalitesini en üst seviyeye çıkartmak için Kolluk Kuvveti olarak Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler
alarak, Alaşehir halkının beklentileri üzerinde bilgili, nitelikli, şeffaf ve yeniliklere açık, kararlı hizmet veren,
mevzuat bilgisine sahip, dürüst ayırımcılık yapmayan demokratik kurallara saygılı etik ve ahlaki değerlere
sahip, görüşlerine başvurulan, iletişime açık uzlaşımcı kurumsal güven bilinç ve kültüre sahip bir birim olarak
varlığını sürdürmek istemektedir.
Taktir edersiniz ki mevcut insan kaynaklarımız ve araçlarımızla bunu mümkün kılmak noktasında bir
takım sıkıntılarımız da vardır. Bu nedenle Müdürlüğümüze yapılacak olan uygun görülen iyileştirmelerle
hedeflediğimiz amacımıza ulaşacağımıza inanmaktayız.
Erol KACAR
Harcama Yetkili
Zabıta Müdürü

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun
56. maddesine göre hazırlanan 2014 yılı faaliyet raporumuzu hazırlarken halkımızın refah, huzur ve kaliteli
yaşam haklarında en iyi hizmeti vermek, Belediye sınırları içinde ilçemizin düzenini sağlamak, Yasaların
emrettiği görevleri yerine getirmek Belediye Meclisimizin ilçeyle ilgili almış olduğu kararların takip etmek ve
uygulatmak, Belediye Encümeninin vermiş olduğu görevleri ve Belediye Başkanımızın vereceği yasalara
uygun talimatları yerine getirmek.

Verimlilik, kalite, şeffaflık ve insana saygıyı esas alarak, Çalışanlarımızın gücünü ve kaynaklarımızı en
etkili ve verimli bir biçimde kullanarak sürekli gelişip hizmet vermek daima amaç ve hedeflerimizdendir.

İNSAN KAYNAKLARIMIZ
Zabıta Hizmetleri birimi olarak insan kaynaklarımız Bir Zabıta Müdür Vekili, bir Zabıta Amiri ve 12
zabıta memuru olmak üzere toplam on dört personelden oluşmaktadır.
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Birimimizin fiziki kaynakları; Yeni Mahalle
Süleyman Demirel Bulvarı No:159 sayılı yerde
bulunan Hizmet Müdürlükleri binamızdaki hizmet
büromuz ve büro içi malzemeleri (Bilgisayarlar ve

LİSE VE
DENGİ
OKUL; 6

ÜNİVERSİ
TE; 4

donanımları servis elaman masaları, sandalyeleri ve
sehpaları vb.) , Hizmet Müdürlük Binamızın arka
kısmında kalan Zabıta Karakolu
(Bilgisayarlar ve
donanımları servis elaman masaları, sandalyeleri ve
sehpaları vb.) iki adet 45 ZC 153 ve 45 Z 5999 plakalı
Doblo marka aracımız bir adet 45 Z 1831 plakalı
Yamaha bir adet 45 Z 4542 mondial marka
motosikletimizdir.

Belediyemiz Hizmet Müdürlükleri Binası

Zabıta Müdürlüğü Hizmet Büro içi

Hizmet Araçlarımız

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:
BASILI KAYNAKLAR(MEVZUATLAR)
5393 Sayılı Belediye Kanunu
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
Zabıta Yönetmeliği
Belediye Meclis Kararları
Belediye Encümen Kararları

ELEKTRONİK KAYNAKLAR
Internet Kaynaklı Bilgi kaynakları
CD/DVD Kaynaklar
Web tabanlı kaynaklar
Elektronik Posta
E-mail

İLETİŞİM
Santral
6531408 - 6531537
Santral
6531408 - 6531537 İç Hat 116 - 117
Zabıta
6531409
Alo Zabıta
153
Gmail
als.zabita@gmail.com
ZABITA MEMURLARIMIZIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Görevli oldukları çalışma saatleri veya sabit olarak görevlendirildikleri belirli bir alan dışında belediye
mevzuat, karar, emir veya yasaklarına aykırı davranışlardan haberdar edilen üniformalı Belediye Zabıta
Memurları, men edilen veya yapılması suç teşkil eden fiile el koymakla beraber, belediye zabıtasının en yakın
sabit Kuruluşuna veya birimine durumu iletirler ve failler hakkında giriştikleri işlemi onlara devrederler.
Zabıta Memurları, yangın, deprem, su baskını, olağanüstü durum gibi zaruret halinde düzenlenen
çalışma saatleri dışında çalışmaya mecburdurlar. Bu zarureti takdir Belediye Başkanına aittir.
GÖREVİ -YETKİSİ –SORUMLULUKLARI
Belediyemiz Zabıtamızın görevleri şunlardır:
1- Belediye sınırları içinde beldenin düzenini ve belde halkının, huzurunu ve sağlığını sağlayıp
korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde: Açıkça Belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen
görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
a) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer
kuruluşlarını ilgilendirmeyen ve belediye zabıtası kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak,
b) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle doğrudan doğruya veya ilişkisi
itibariyle diğer belediye kuruluşları ile işbirliği halinde yürütülmesi yetkili belediye organlarınca belediye
zabıtasından istenen hizmetleri ifa etmek,
2- Belediyenin, Zabıta Yönetmeliği ile Sağlık Zabıtası Yönetmeliğinde zabıtaya ilişkin olarak yer alan
görevleri ve hizmetleri yerine getirmek,

3- Belediye karar organları tarafından alınmış ve uygulanması zabıtayı ilgilendiren kararları, emir ve
yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek, Belediye Başkanının ve bağlılığı halinde belediye şube
müdürünün hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek,
4-Belediye suçlarının işlenmesini önleyecek idari tedbirleri almak,
5- Belediye suçunun işlenmiş olması halinde mevzuatın öngördüğü müeyyideleri yetkili kılındığı
hallerde re’sen, bunun dışında yetkili mercilerin kararlarına dayanarak uygulamak,
6- Ulusal bayram, genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği
hizmetleri görmek.
7- Belediyenin Zabıta Yönetmeliği ile Sağlık Zabıtası Yönetmeliğinde yer alsın veya almasın, yahut bu
yönetmelikleri usulünce yürürlüğe konsun konmasın, özellikle aşağıdaki görevler belediye zabıtasının
görevlerindendir.
a) 394 sayılı Hafta Tatili kanununa göre Pazar günleri açık kalması için belediyeden izin alması
gerekip de almadan veya tatil yapması gerekirken yapmayıp da çalışan dükkan ve müesseseleri kapatarak,
çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlem yapmak,
b) Belediye cezaları ile ilgili 486 sayılı kanun ve 1608, 2575 ve 151 sayılı ek ve değişiklik
kanunları uyarınca, belediye nizam ve yasaklarının ve bunlara dayanılarak verilen emirlerin ve
hükmedilmemiş cezaların yerine getirilmesini ve uygulanmasını sağlamak,
c) 743 sayılı Türk Medeni Kanuna göre bulunmuş eşya ve malları,mevzuatta haklarında ayrıca
hüküm varsa ve bu hükümlere göre, yoksa belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre
korumak ve sahipleri çıkmayan eşya ve malları, mevzuatta ayrıca hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı
alındıktan sonra bulanına verilmesini sağlamak, sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek,
ç) Korunması belediyelere ait abide ve mabetler ile tarihi ve turistik eserleri muhafaza etmek;
pisletilmelerine, çalınmalarına ve tahrip edilmelerine ve her ne şekilde olursa olsun zarara uğratılmalarına
meydan vermemek,
d) 831 ve 2659 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını
önlemek; kıran veya bozanlar hakkında işlem yapmak; şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya
sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmamasını gözetmek,
e)1003 sayılı Binaların Numaralanması ve Sokaklara İsim Verilmesi Hakkındaki Kanun ve Yönetmeliğine
göre binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani
olmak,
f) 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanuna ve Tüzüğüne göre gerekli hallerde,
bulaşıcı hastalıklara yakalanmaları muhtemel hayvanların aşılattırılmaları hususunda yetkili mercilerin
kararlarının icrasına yardımcı olmak; kudurmuş bulaşıcı hastalığa yakalanmış ve mevzuatta belirtilmiş esaslar
çerçevesinde ortadan kaldırılması gereken hayvanları yok etmek, muzır hayvanları beldede başı boş
gezdirmemek, ehil hayvanların yaralanmasına, dövülmesine mani olmak,
g) 1580 sayılı Belediye Kanununa göre umumun yiyip içmesine, yatıp kalkmasına taranıp
temizlenmesine, eğlenmesine mahsus, lokanta, birahane, gazino, kahvehane, kıraathane, meyhane, han,
hamam, otel, sinema, tiyatro,bar, dansing ve emsali yerlerin ve bu mahallerde satılan ve kullanılan şeylerin
temizliğine sağlığa uygunluğuna ve sağlamlığına dikkat etmek, belediyece izin verilirken taahhüt edilen kayıt
ve şartlara riayet edip etmediklerini denetlemek, Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan kimseleri ve
genel olarak durumları itibariyle yersiz ve yurtsuz muhtaç olanları ilgili sosyal kurumlara iletmek, esas
beldelerine göndermek veya korumak ve bu maksatla gerekirse haklarında soruşturma yapmak, Emeksiz ve
karşılıksız para kazanmayı alışkanlık haline getirip kutsal din ve merhamet duygularını istismar ederek
dilenenleri menetmek, Ev, apartman ve her türlü işyerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu
ve artıklarının eşelenmesini önlemek,Sabah erken ve akşam geç vakitlerde aşırı gürültü yaparak etrafı
rahatsız edenlere mani olmak, Cadde, sokak ve meydanlarda, parklarda belediye nizamlarına ve sağlık
şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin belediye
sınırları içinde satış, depolama ve taşınmasında mevzuata uygun davranılıp davranılmadığını denetlemek,
aykırı hallerin tespitinde failler hakkında kanuni işlem yapmak, Ekonomik faaliyetler alanında belediyelere
tanınmış en yüksek fiyat, ücret, narh tespiti konularında belediye kararlarına riayet edilip edilmediğini
denetlemek ve aykırı hallerini önlemek, Kanunen belediyenin iznine veya resim ve vergilerine tabi iken izin

almaksızın veya resim, vergi yahut harcı verilmeksizin yapılan işyeri tespit etmek, bunların yapılmasında,
sakınca varsa derhal menetmek ve kanuni işlem yapmak,
h) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun, belediye sağlık personeli tarafından
uygulanmasında ve bu kanun uyarınca alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde sağlık personeline
yardımcı olmak
ı) Kanunla gayri sıhhi müessese olarak nitelendirilen işyerlerinin ruhsatsız olarak açılmalarını ve
işletilmeleri halinde, ruhsat alıncaya kadar faaliyetten alıkoymak için gerekli işleme başvurmak ve yetkili
merciden karar alındıktan sonra bu yerleri çalışmadan menetmek, Gıda maddeleri tüzüğü gereğince
yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak,
karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahlilleri yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili sağlık
teşkilatına bilgi vermek, bu teşkilatın bulunmaması veya görevlilerin zamanında gönderilmemesi halinde
bizzat almak ve yapılan tahlil sonunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri sağlık yetkililerinin kararı ile
imha etmek, Kokmuş oldukları yetkili belediye veterinerinin tespit ettiği ve insan sağlığına zararlı etlerin
satılmasını veya kontrol altında kesilmiş kasaplık etlere karıştırılmasını önlemek,
i) 1782-6621 sayılı Ölçüler Kanuna göre, damgalanmamış, hileli,ayarı bozuk terazi, kantar,
baskül,litre, kilo, metre gibi ölçüleri kullandırmamak ve kullananlar hakkında gerekli muameleyi yapmak,
j) 3078 sayılı Tuz Kanunu hükümlerine göre, tuzun toptan ve perakende fiyat ve cinsini kontrol
etmek,
k) 3434 sayılı Oyun Alet ve Vasıtalarından alınacak vergi ve resimlerin alınmasını temin etmek,
3489 sayılı Pazarlıksız Satış Mecburiyetine dair Kanuna göre, bu kanunun uygulandığı illere ve dükkân,
mağaza ve ticarethanelere mahsus olmak üzere, satılan emtianın cinsini, ayırıcı vasfını ve fiyatını gösteren
etiketin konulmasını yahut etiket koymak mümkün değilse, görülebilecek yere listenin asılmasını temin ve o
fiyattan fazlaya veya müsaadesiz aşağı satışı önlemek ve riayetsizlikleri görülenlere kanuni işlem yapmak,
l) 3757 sayılı kanuna göre, cezaevlerinde hükümlü olarak bulunanlar ve 4109 sayılı Asker
Ailelerine Yardım Hakkındaki Kanun ve Yönetmeliğine göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat
edenler hakkında muhtaçlık durum soruşturması yapmak,
m) 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanuna göre, işgaline izin verilmeyen yerlerin işgaline engel
olmak, tahakkuku tahsile bağlı belediye gelirlerinden ve borcunu ödemeyenlerden 6183 sayılı kanuna göre
haciz yolu ile tahsisatta ilgililere yardımcı olmak,
n) 6103 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanununa göre belediye meclislerince tespit edilen öğle tatiline
riayeti temin ve aykırı davrananlar hakkında kanuni işlem yapmak,
o) 6785 sayılı İmar Kanunu ve İmar Yönetmeliğine göre belediye ve mücavir saha sınırları
içinde güvenlik tedbirleri olarak düşünülen arsa etraflarının çevrilmesi, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi
yerlerin kapattırılarak zararlarının ve tehlikelerinin giderilmesi, kanalizasyon, fosseptik çukurlarının sızıntı
yapmasına mani olunması, hafriyat artıklarının müsaade edilen yere dökülmesi v e benzerleri hallerde
doğrudan doğruya gerekli tedbirleri aldırmak, maili inhidam boşaltılması ve yıktırılması ve aynı kanunun diğer
maddelerinde öngörülen boşaltılma veya yıktırılma hallerinde ise belediyenin fen ve sağlık kuruluşlarının
yetkili elemanlarına
yardımcı olmak, bu kanunda belirtilen suçları işleyenler hakkında kanuni işlemde bulunmak,
ö) 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin
tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,
p) 80 sayılı Hal Kanununa ve ilgili Belediyelerce hazırlanacak yönetmeliklere göre verilmiş
bulunan sanat ve ticaretten men cezasını yerine getirmek,
r) 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre, kendisine ait olmayan arsaya izinsiz yapılan yapılara
meydan vermemek ve yapılanların fen elemanlarının gözetiminde belediye işçileri tarafından yıkılmasında
gerekli tedbirleri almak,
s) Yangın, deprem, su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar yerinde gerekli
tedbirleri almak,
ş) Elektrik, Su Havagazı ve kanalizasyon gibi belediyenin kamu Tesislerinde meydana gelen
arızaları gördüğünde veya haber aldığında derhal ilgililere bildirmek ve gerekli koruyucu ön tedbirleri almak,

t) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yol gösterme, danışma ve benzer hususlarda
yardımda bulunmak,
u) Savaş veya savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği
ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek,
ü) Özel mevzuat hükümleri ile, belediye zabıtasına verilen görevlere benzer görevler ile de
yükümlü kılınmış diğer genel ve özel zabıta Kuruluşları ile işbirliği yapmak,
Belediye Zabıtamızın Yetkileri:
Belediye zabıtası, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve yetkili belediye organların kendisine
yüklediği görevleri yerine getirebilmesi için Belediye sınırları içinde:
1- Bu yerlerin faaliyette bulunmaları için tespit olunan günün belirli saatlerinde Umuma açık yerlere
girmeye, burada gerekli kontrolleri yapmaya, sahip ve işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler
istemeye ve haklarında tutanak düzenlemeye,
2- Kapalı olması gerekirken açık olduğu tespit edilen, yerlere girmeye, mevzuata aykırı davranan
ilgilileri hakkında tutanak düzenlemeye ve kovuşturma yapmaya,
3- Belediye suçu işleyen kimseler hakkında kanuni işlem yapmaya ve bunlardan belediye meclislerinin
kararları çerçevesinde maktu cezayı gerektireni işleyenlere ceza tertip ve bu cezayı tahsil etmeye,
4- Boşaltılması veya yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya
müesseselere diğer görevlilerle birlikte girmeye,
5- Savaş gibi olağanüstü hallerde veya yangın, deprem, su baskını gibi tabii afetler halinde yardım
veya ikaz maksadı ile ve zaman kaydına tabi olmaksızın, ev, dükkan ve müesseselere girmeye,
6- Belediye emir ve yasaklarına aykırı davranışları sebebi ile hakkında işlem yapılmak üzere mevzuata
uyması istenen fakat bu isteğe uymayıp, ayrıca direnen ve kimliğini açıklamaktan da kaçınan kimseleri en
yakın polis veya belediye dairesine muhalefet halinde zorla götürmeye,
7-Genel olarak, kanun ve tüzüklerde belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar
hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenlemeye,
8- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önlemeye,
9-Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının
ticarethane önlerini de kapatacak şekilde kaldırım, tratuvar gibi kısımları izinsiz işgal edenleri menetmeye, İ)
Herkesin gelip geçtiği umumi yol, kaldırım ve meydanlarda gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek
satışını önlemeye,
10- Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş,
kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini sağlık ilgililerinin isteği üzerine imha etmeye,
11- Sahipsiz olup beldede başıboş dolaşan hayvanları muhafaza altına almaya ve bunlardan tehlike
yaratması muhtemel bulunanların itlafını sağlamaya,
12- Trafik kuruluşunun bulunmadığı beldelerde halkın selamet ve güvenliği bakımından araçların şehir
ve kasaba içi geçişlerini, geçici olarak düzenlemeye,
13- Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, yerleri veya havayı kirletenlere, Pazar ve panayır
yerlerinde geliş gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunmaya ve uymayanları menetmeye,
yetkilidir.
Yetki İle İlgili Diğer Hükümler:
Genel ve özel kanun hükümleri ile belediye zabıtasına ayrıca verilen yetkiler bakidir. Belediye
zabıtasının görevlerini layıkıyla yapabilmesi hususunda Belediyenin ilgili servisleri belediye zabıtasına yardım
etmekle ve gerektiğinde kendi elemanlarından katacakları personelle karma ekipler teşkili suretiyle
işbirliğinde bulunmakla yükümlüdürler.
Belediye Zabıtamıza Karşı Gelenler:
Görevlerini yaparken belediye zabıtasına karşı gelenler Devlet Zabıtasına karşı koyanlar gibi ceza
görürler.

Belediye Zabıtamızın Görevleri :
Belediye Zabıtası Memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük ve yönetmelik ve emirleri bilmekle ve
hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine
yardım etmekle yükümlüdürler. Müstakil görevi olan memur yalnız başına bu hizmetinden sorumlu olduğu
gibi ortaklaşa görev sahibi olanlar görevlerinden dolayı birlikte sorumludurlar.

5393 Belediye Kanunu,
İşyeri açma ve çalıştırma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik
1608 Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Kanunu
5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun
394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu,
5179 Gıda Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun,
Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni Hakkında Yönetmelik
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
Karayolları trafik yönetmeliği
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
ÇED yönetmeliği
831 Sayılı Sular Hakkındaki Kanuna
5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine
4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanuna
1580 sayılı Belediye Kanun
3516 Sayılı Ölçüler Ve Ayarlar Kanunu
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil usulü Hakkındaki Kanun
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
2872 sayılı çevre Kanununa
3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
5199 Hayvanları Koruma Kanunu
2918 Karayolları Trafik Kanunu
6301 Öğle Dinlenmesi Kanunu
2559 Polis vazife ve salahiyet kanunu
1380 Su Ürünleri Kanunu
7201 Tebligat Kanunu Kanun
2429 Ulusal Bayram ve genel Tatiller Hakkında 4207 Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair
Kanun
6360 On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Yukarıdaki Kanunlara ilave olarak Zabıta Hizmetlerinin yürütülmesinde önemli rolü olan Yönetmelik,
Genelge, Yönerge ve Tüzüklerde kullanılır.
1- Açılmış ve açılacak olan Sıhhi, Gayri Sıhhi ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerini kontrol etmek

2- Hafta sonlarında işyerlerini açmak isteyen işyerine hafta tatili ruhsatı almaları konusunda bilgi verilmiş
denetim ve kontrolleri yapılmıştır
3- Ruhsat vasıflarını kaybetmiş işyerlerinin tespiti halinde ruhsatın iptali için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

4Müdürlüğümüze dış birimlerden ve
müdürlüklerden gelen evrak konularına göre
değerlendirilerek gerekli yazışmalar yapılarak büro
içi hizmet sürdürülmektedir. Zimmet kayıt
defterinde 745 adet kayıt tutulmuştur.

5- 5393 sayılı Belediye Kanununa, İşyeri Açma Ve
Çalışma
Ruhsatları
yönetmeliğine,
Zabıta
Talimatnamesine aykırı hareket ederek belediye
Encümenimizce haklarında Mühürleme işlemi
yapılması kararı alınan İşyerleri mühürlenmiştir.

6-Umuma Açık İşyerlerinin ruhsat verilmeden önce yönetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadığının
kontrolünü yapmak

7- Konaklama Tesislerinden Belediye denetimli otellerin aylık giriş Çıkış denetim formları İl Turizm
Müdürlüğüne aylık olarak düzenli bir şekilde bildirilmekte,
8-Asker Aylığı, Fakir Aylığı, Mezar Yeri Ücretinden Muaf Olma ve Su Ton Bedelinden yararlanma Talebi İle
ilgili Talep Sahiplerinin Maddi durum araştırması yapılarak gerekli birimlere bildirilmekte
9- 4077 Sayılı Tüketicini Korunması İle İlgili Etiket İle İlgili 3 aylık denetim Sonuçları Sanayi Ve Ticaret İl
Müdürlüğü İle Kaymakamlık Makamına bildirilmekte

10- Kanunlara,
Yönetmeliklere
vb. aykırı hareket
eden
şahıslar
hakkında gerekli
yasal
işlemler
yapılmıştır.

11- Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yol ücreti tespiti yapılarak Rayiç bedeli hakkında şahıslara
bilgi verilmekte, Resmi kurumların talebi üzerine malzeme rayiç bedeli araştırılmakta
12- Bayram kutlamaları, törenler ve Belediyemizin organize ettiği eğlence ve etkinliklerde gerekli önlem,
tertibat ve düzen Zabıta ekiplerince sağlanmaktadır.

13-Kimsesiz ve Yolda Kalmış Olan vatandaşları gidecekleri yerlere ulaştırmak ve sahip çıkmak için gerekli
çalışmalar yapılmıştır.
14- Dilencilik yaparak halkın manevi duyguların sömüren şahıslar toplanarak şehri terk etmeleri sağlanmakta

15- İlçemizin bazı mahallelerinde yoğun olarak hayvan besiciliği yapılmaktadır. Bu tür mahalleler gezilerek
hayvan gübrelerini sokak ve meydanlara dökerek çevre kirliliği yapmamaları yönünde uyarılarda
bulunulmaktadır. Uyarı ve ikazlara uymayan vatandaşlar hakkında gerekli cezai işlemler uygulanarak Ayrıca
özellik kırsal mahallelerimizde yapılan sağlıksız koşullarda depolanan gübrelerin uygun şekilde depolanması
sağlanmaktadır.

16- Şehir İçerisinde Seyyar Satıcıların faaliyetlerini belediyece gösterilen yerlerde sürdürmelerini sağlamak,
faaliyetlerini yaparken halkı rahatsız etmelerini önlemek,

17-Tüm Mahallelerimizde çalışma yapılmış olup Belediye Meclisimizin almış olduğu karara karşı Kaldırım ve
Yol İşgali Yaparak halkın geliş ve geçişine engel olan Esnaflar hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır.

18-Çöp konteynırlarını kullanmayarak çöplerini halkın gelip geçtiği yerlere atarak halkın sağlığını dikkate
almayanlar hakkında gerekli işlem yapılmıştır.

19- İkamet ettikleri evlerinin içerisine atık malzemeler ile doldurarak komşularını rahatsızlık veren şahıslar
hakkında gerekli işlem yapılmıştır.

20- Zabıta ekipleri sürekli olarak gezmekte yaya yollarını kontrol etmekte olup caddelerde meydanlarda
çekirdek çitlemek ve kâğıt parçalarını yerlere atmak suretiyle çevre kirliliği yapanlar uyarılmaktadır.
21- İlçemizde yük taşımacılığı yapan at arabaların plaka takmaları cadde ve sokakları kirletmemeleri
konularında sürekli olarak uyarı ve ikazları yapılmaktadır
22- Sokak hayvanlarının aşılarının yapılarak küpelerinin takılması ve kısırlaştırılarak kayıt altına alınmasında
Veterinerlik hizmetleri birimine yardımcı olunmuştur. Ayrıca bakıma muhtaç olan sokak hayvanları hizmete
açılan geçici hayvan bakım evinde bakımları yapılmaktadır.

23- 31.08.2009 tarih ve 06 Nolu Manisa İli Çevre Kurulu Kararının 22. ve 24. maddeleri ile Belediye
Başkanlığımıza verilen İşyerleri ve Meskenlerde ısıtma amaçlı kullanılan kalorifer ile ilgili denetim ve kontrol
görevini aksatmadan yerine getirmekteyiz.

24- İlçemizde bulunan halkımızın sağlığını ilgilendiren Fırınlar, Pastaneler, Kasaplar, lokantalar, Yufka ve
kadayıfçılar, Kahvehane ve Çay ocakları, Hamamlar ve Oteller temizlik sıhhat yönünden denetlenerek gerekli
ikaz uyarılar yapılarak uymayanlar hakkında cezai işlemler uygulanmaktadır

25- İlçemizde sebze pazarı yoğurt pazarı olarak faaliyet göster kapalı Pazaryeri ile Cuma günleri kurulan
Müstahsil pazarlarında aynı gün kurulmakta olup zabıta ekipleri her üç pazaryerinde vatandaşların sağlıklı ve
rahat bir şekilde alışveriş yapmaları için gerekli önlemleri almaktadırlar. Yine cuma günü kurulan sebze pazarı
ve yoğur pazarında da vatandaşların rahat bir şekilde alışveriş yapmaları sağlanmaktadır. Ayrıca açıkta gıda
maddesi satışlarının yapılmaması yönünde esnaflara uyarı ikazlar yapılarak tebligatlar dağıtılmaktadır.

26- Adliyeye intikal etmiş olan davalarda ekonomik durum ile imza örnekleri araştırması ve adres tespiti
hakkında bilgileri araştırmak.
27- Doğal Afetler nedeniyle(Fırtına, Yağmur, kar v.s) zarar gören vatandaşlara yardımcı olmak ve zarar tespiti
yapmak

28- İlçemizin Muhtelif yerlerinde bulunan mirasla intikal etmiş olduğundan veya sahiplerinin ilgilenmediği
kullanılmayacak durumdaki eski meskenlerde gerekli güvenlik önlemlerini almak

29- Kanun Kapsamında Korunan yasal olarak çoğaltılmış
bandrollü nüshalar ile bandrolsüz CD, VCD, DVD ve Kitap
Satışına izin vermeyip gerekli yasal işlemi yapılmaktadır.
Diğer kurumlardan bu konuda yapılacak denetimlere
yardımcı olunmaktadır.

30- Resmi Gün ve Haftalarda vatandaşlarımızın günleri
kutlanarak Halk, Resmi kurumlar ile Yönetim arasında
köprü kurulması konusunda çalışmalar yapılmıştır.

31- Çeşitli sebeplerden Müdürlüğümüze şahsen veya telefonla
arayarak bildirilen dilek, talep veya şikâyette bulunan
vatandaşımıza yardımcı olundu ayrıca ilçemizin muhtelif
yerlerinden gelen temizlik ile ilgili dilek, talep ve şikâyet sonuca
ulaştırıldı.
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32- İlçemizde tarımsal faaliyetin yoğun olmasından dolayı tarımsal faaliyetlerde kullanılan araç gereç ve
yakacak olarak kullanılmak istenen malzemelerle yol, kaldırım ve boş arsaları işgal eden vatandaşlarımız
hakkında işlem yapılmaktadır.

33- İlçemiz Tarik Komisyonu ve Belediye Meclis Kara alınan karar doğrultusunda ağır tonajlı araçlarla ilçe
merkezine yasaklanan saatlerde giriş yapan şahıslar ve muhtelif yerlerinde meydana gelen Trafik kazalarında
veya kamuya ait yerlere zarar veren şahıslar hakkında gerekli işlemler yapıldı

34- Dini Bayramlarımızdan olan
Kurban
bayramının
halkımız
tarafından güzel ve sağlıklı bir şekilde
geçmesi için Kurbanlık Hayvan Satış
yerleri
hazırlandı.
Ayrıca
kurbanlıklarını kesme yerleri olmayan
vatandaşlarımız için kurban kesim
yerleri
oluşturularak
vatandaşa
yardımcı olundu

35- 6360 sayılı on dört İlde Büyükşehir
Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun gereğince;
Manisa Büyük Şehir Belediyesi bünyesinde
Ulaştırma Dairesi Başkanlığı kurulmuş
İlçemizi ilgilendiren konularda yapılacak iş
ve işlemlerin takibi ve Teknik alt
komisyonun
kurulması
görevi
müdürlüğümüze verilmiştir. Bu kasmamda
vatandaşlarımızdan gelen talep öneri ve
şikâyetler değerlendirilmiştir.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 Sayılı Çevre kanunu ve
bu kanuna istinaden çıkartılan yönetmelikler çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir. Müdürlüğümüz,
doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir üretimin sağlanması, depolanacak atık miktarının azaltılması ve
ekonomik değer yaratılması amacıyla, geri dönüşümü olan atıkların geri kazanılması ve yeniden üretim
sürecine sokulması konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Halkın çevreye karşı duyarlılığını artırıcı
projeler geliştirmek, halkın çevre bilincini artırmak ve çevrenin kirlenmesini önleyici tedbirler almak ve
uygulamak halkın bilinçlenmesini sağlamak Müdürlüğümüz çalışmaları kapsamında yer almıştır.
MİSYON VE VİZYON
Misyonumuz
T.C. Anayasası’nın 56. Maddesinde belirlenen “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına
sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın
ödevidir.” İlkesi doğrultusunda hareket etmek; sağlıklı ve temiz bir çevre için; uluslararası standartlara uygun
çözümler üretmek, uygulamak ve çevre bilinci oluşturmaktır.
Vizyonumuz
Müdürlüğümüzün hizmet amacı “Sürdürülebilir ve yinelenebilir bir çevre yönetim sistemi oluşturmak
için çevre kirliliğini kontrol altına almak, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini kaldırmak, kaynakları
doğru ve verimli kullanarak Alaşehir İlçesi’ni sağlıklı ve güvenilir bir yaşam alanı haline getirmek” olup;
hizmetlerini sürdürmektir.
TEMEL DEĞERLER
 Çevrenin kirlenmesinin önlenmesi
 Yaşanılabilir çevrenin oluşturulması
























BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI
BASILI KAYNAKLAR: (MEVZUATLAR)
25406 sayılı Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
25699 sayılı Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
26898 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
20814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
25687 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
25755 sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
26357 sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
28784 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
21634 sayılı Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Tebliğleri
5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmeliği,
27061 Sayılı Çevre Denetim Yönetmeliği
2872 Sayılı Çevre Kanunu
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunu
4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu
4735 Sayılı Sözleşme Kanunu
26562 Sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
27601 Sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği
25791 Sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği














25569 Sayılı Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
25755 Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
26952 Sayılı Atık Yağların (Motor Vb.) Kontrolü Yönetmeliği
26927 Sayılı Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
27533 Sayılı Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
27721 Sayılı Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
26047 Sayılı Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği
24130 Sayılı Baz İstasyonlarının Kuruluşu Yönetmeliği
26407 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği
6245 Sayılı Harcırah Kanunu Ve Tebliğler
26614 Sayılı Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
25658 Sayılı Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜNÜN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI
 Alaşehir Belediye Başkanlığı adına Müdürlüğü temsil eder.
 5216 Büyükşehir Kanunu, 5393 sayılı Belediye kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer ilgili kanun
ve bağlı yönetmelikleri çerçevesinde, kentimizde doğal kaynakların, çevre sağlığının ve kentin yeşil
dokusunun korunmasına ve geliştirilmesine yönelik öncelikli projeler yapar veya yaptırır. Projelerin
uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlar, çevre kirliliği yaratan unsurları tespit eder ve gerekli önlemleri
alır veya aldırır.
 Meclis, encümen ve ilgili komisyonlarda müdürlüğü ilgilendiren konularda görev alır.
 Müdürlüğün idari ve teknik her türlü işlerini, kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve başkanlık
talimatları doğrultusunda idare eder.
 İlgili mevzuat, yetki ve yönetmelikler çerçevesinde uygulama projeleri geliştirir.
 Müdürlüğün Çalışma Esaslarını gözden geçirerek plan ve programları yapar ve çalışmaların programa
uygunluğunu sağlar.
 Birimler arasında koordinasyonu sağlayıcı tedbirleri alır ve yapılan işleri denetler.
 Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine
sahiptir.
 Müdürlüğün ihtiyaçlarını (araç, gereç, doküman vb.) tespit eder, denetimini sağlar ve yerine
getirilmesini takip eder.
 Yönetmelik, talimat, yıllık bütçe, stratejik plan, müdürlük bilânço ve personel kadro taslaklarının
hazırlayıp Başkanlığa sunar. Stratejik plan, bütçe, iş yatırım programları ve yasalar uyarınca harcama
yapılmasını sağlar.
 Müdürlüğün yetki ve görev alanına giren konularda araştırma yapılmasına karar vermek, bu iş için
gerekli her türlü harcama alım satım, ihale işlerinin teklifini hazırlayıp ilgili birime sunmak, işlemlerin
yürütülmesinin kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
 Müdürlüğe bağlı birimler arasında bulunan içme suyu tesislerinden içme suyu temini, kaynakların
korunması, dezenfeksiyonu, klor kontrolü ve mikrobiyolojik ve kimyasal kontrolünü sağlamakla yetkilidir.
 Atık su arıtma tesisinin işletilmesini sağlamak.
 Katı atıkların kontrolü,
 Ambalaj atıklarının kontrolü,
 Bitkisel atık yağların kontrolü,
 Bağlama kütüklerinin oluşturulması (iç sularda) yapmak.
Büro Sorumlularının (Şef) Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
 Birimimiz ile ilgili gelen ve giden evrakların kayıt ve kontrolünü yapmak.

 Suma Fabrikasının su sayacı endeksini okumak ve ilgili birimlere tüketim bedelini belirtir belgeyi
hazırlayıp sunmak
 Müdürlüğümüze bağlı birimlere hizmet karşılığı alınan mal ve malzemelerin faturalarını kayıt altına
alıp ödeme belgelerini hazırlayıp Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne sunmak.
 Müdürlüğümüze bağlı birimlerin mal ve hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması,
belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevini yürütmek. Kendi birimimize ait her
türlü harcama için sorumluluk taşımakla yükümlü olmak.
 Bütçe, Performans planı, faaliyet raporu stratejik plan, iç kontrol eylem planı hazırlamak.
 Bağlı olduğu birimde faaliyet gösteren memurlar ile üst yönetici ve yöneticiler tarafından verilen diğer
işleri yapmak/yaptırmak.
 Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan motorlu araçlara ihtiyaca istinaden akaryakıt fişi vermek.
 Müdürlüğümüz bünyesindeki birimlere malzeme ihtiyacı olduğunda talebe istinaden malzeme alımı
faaliyetini gerçekleştirmek.
Harcama Yetkilisinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
 Bütçeye ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Müdür
aynı zamanda harcama yetkilisidir.
 Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar ödenek gönderme belgesiyle, ödenek verilen
harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir.
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
Fiziksel Yapı
Müdürlüğümüzün sahip olduğu fiziki kaynaklar, Belediyemiz tarafından sağlanmış olup bu
kaynaklardan azami verim alma, hizmetinde tam randımanlı olarak kullanma, kaynakların bakımına ve
korunmasına ait hususlar öncelikli hedeflerimiz arasındadır.
ÖRGÜT YAPISI

İNSAN KAYNAKLARI
KADRO
UNVANI
Memur ( Çevre
Mühendisi )

KADRO
DERECESİ

Hüseyin BAŞOĞLU

Memur

6

Erdal VATANSEVER

Memur ( Çevre
Mühendisi )

6

Koray CEBECİ

Kadrolu İşçi

-

ADI SOYADI
Halil KOÇ

1

Çevre Denetim Birimi
İlçe sınırlarımız içerisinde Çevre Yönetim
Sistemi mantığında her türlü çevresel kirlilikle ilgili
2872 sayılı Çevre Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu,
5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili kanun ve
yönetmeliklere göre denetim ve uygulama
faaliyetlerini sürdüren birimdir.

 Şikâyetler çerçevesinde denetimler yapmak ve yasal mevzuat çerçevesinde gereğini yapmak.
 Şikâyetlere istinaden gürültü ölçümü yapmak ve yasal mevzuat çerçevesinde gereğini yapmak
 İşyerlerinden talep edilen belge ve raporları değerlendirmek
a) Görüntü Kirliliği Kontrolü
İlçemiz sınırları içerisinde konulan her türlü
reklam, ilan, tanıtım ve benzerlerinin yol açabileceği
görüntü kirliliği ortadan kaldırılarak, kent estetiğine
katkıda bulunmayı, reklam asma ve ticari tabela
kullanımını düzenler. Bu işleri yapan gerçek veya tüzel
kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda
bulundukları esaslar doğrultusun da gerekli
denetimleri yapar

b) Hava Kirliliği Kontrolü
İlçemiz sınırları içerisinde; her türlü faaliyet
sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz ve buhar
halindeki emisyonları kontrol altına almak; hava
kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve
komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren
olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortadan
kaldırılmasına yönelik gerekli kontrolleri yapar.

c) Çevresel Gürültü Kontrolü
1. Çevresel gürültüye maruz kalınması
sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh
sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin
alınmasını sağlamak amacıyla;
işletme, tesis,
işyerleri, şantiye alanları ile rekreasyon ve eğlence
yerlerinin denetimlerini yapar.
2. Yapılan denetimler ve idari yaptırımlar
hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına belirli
periyotlarla bilgi verir.
d) Atık Su Kontrolü
İlçemiz sınırları içerisinde; atık suların toplanması, uzaklaştırılması, arıtılması ve deşarjı aşamasında
olumsuz etkilerine karşı çevreyi koruma amaçlı gerekli denetimleri yapar.

e) Ambalaj Atıkları Yönetimi
Alaşehir Belediyesi Ambalaj Atıkları Yönetim
Planı doğrultusunda belirlenen programa uygun olarak
Ambalaj Atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını
sağlar. Ambalaj Atıkları Ayrıştırma ve Transfer
İstasyonunun verimli şekilde işletilmesi için gerekli
denetimleri yaptırır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile
gerekli yazışmaların yapılmasını sağlar.
Alaşehir Belediyesi sınırlarında “Bilinçlendirme
Eğitimleri” ve “Ambalaj Atıklarının Kaynaktan
Ayrıştırılması” projesi uygulamak.
Alaşehir
Belediyesi
sınırlarında
(okullar,
meskenler, kamu kurum kuruluşları, satış noktaları,
fabrikalar vb.) ambalaj atıklarının (kâğıt, karton, cam,
plastik, vb.) kaynaktan ayrı toplanmasını sağlanıp
projenin tüm sınırlara yayılması için gerekli çalışmalar
yapılıp önlemler almak.
Alaşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan
okulları ve mahalleleri tek tek dolaşarak halka ambalaj
atıklarının kaynaktan ayrıştırılması hakkında eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler Atık Toplama biriminin de
desteği alınarak Temizlik İşleri adı altında kampanyalar şeklinde veya özel olarak düzenlemek.
Ambalaj atıklarının toplanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığında lisans ya da geçici lisans almış geri
dönüşüm firması ile protokol yapılarak atıkların tekrar ekonomiye kazandırılması sağlamak.
SUNULAN HİZMETLER
 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve yönetmeliklerin verdiği
yetkiler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İlgili Bakanlıklar ve Valilik Talimatları, Belediye Meclis ve Encümen
Kararları doğrultusunda görev yapmak.
 Çevre Koruma ve Kontrolü ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda ilgili
mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri; kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek.
 İlgili yönetmelik ve mevzuatlar kapsamında kirliliğe neden olanlar hakkında yasal işlemleri yürütmek.
 Çevre konularına ilişkin yerel ve ulusal basını takip ederek ilgili haber ve yayımları incelemek ve
arşivlemek
 Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev alarak iş ve işlemleri yürütmek
 Çalışma konularına ilişkin proje ve öneri geliştirmek, uygulamak
 Birime ulaşan her türlü vatandaş talep ve şikâyetleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek
 Hizmet içi eğitim almak ve uygulamak.
Gelişen ve hızla daha çok kirlenen
dünyamızda çevrenin korunmasının önemi her
geçen gün artmaktadır. Bu amaçla dünyamızın
geleceğe daha umutla bakabilmesi için Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı
tarafından
sürekli
güncellenen kanun ve yönetmelikleri takip edip
tarafımıza
görev
olarak
atfedilenler
tarafımızdan hayata geçirilmektedir.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLER
1. Atık su Hizmetleri
2. İçme suyu Hizmetleri

Atıksu Hizmetleri
Atıksuların arıtılması arıtılan suyun
sulamada kullanılacak asamaya getirilmesi, arıtma
sonucunda oluşan arıtma çamurunun da gübre
olarak toprak iyileştirmesinde kullanılacak hale
getirilmesini sağlamak.
Tipi
:Düşük hızlı damlatmalı filtre prensibiyle çalışan bir arıtma tesisidir.
Nüfus
:2014 yılı 48147 kişi
Debi
:Arıtma tesisi giriş debisi yaz dönemi 230 lt/sn. Kışlık debi 180 lt/sn dir.
Proje Debisi
:2000 yılı 155 lt/sn,
2015 yılı 252 lt sn
Arıtma Tesisi Personel Sayısı:5 Kişi
Arıtma tesisi kapsamına alınan endüstriler
Tariş Üzüm işletmesi, Mezbaha, Küçük sanayi sitesi, 76 adet yaş sebze ve meyve işletmesinden
gelmektedir.
Tesis 1986 yılında inşaatına başlanmıştır. Betonarme yapılar bittikten sonra zeminde yüksek miktarda
bulunan SO4= tuzundan kaynaklanan problemlerden dolayı betonarme yapılar bohçalama yöntemiyle koruma
yoluna gidilmiştir. Ancak yapının temeli zeminle temas halinde olduğundan tam anlamıyla izolasyon
sağlanamamıştır. 1993 yılında geçici kabulü yapılmış olup bir yıl sonra 1994 yılında kesin kabulü yapılmıştır.













Tesis tanıtımı
Alaşehir pissu arıtma tesisi aşağıdaki ana bölümlerden oluşmaktadır.
Giriş yapısı
Izgaralar
Kum tutucular
Ön Çökeltme havuzları
Terfi Pompa istasyonu
Damlatmalı Filtreler
Son Çökeltme havuzları
Çamur pompa istasyonları
Çamur çürütme havuzları
Çamur kurutma yatakları
Klorlama yapısı ve temas havuzu

Damlatmalı filtreler ve Çamur çürütme havuzları, çamur kurutma yatakları ömrünü tamamlamıştır.
Tesiste ihtiyaç olan bölümler Azot giderme ünitesi, Fosfor giderme ünitesi, yağ tutucu ünitesidir. Tesiste
elektrik hatları toprak altındadır. Kablolar kanallardan geçirilmediğinden, kablolarda patlama olduğunda
kabloları bulmak zor ve tamiri mümkün olmamaktadır. Bu tür arızalarda arızayı tamir etmektense dışarıdan
hat çekmek daha ekonomik olmaktadır. Otomasyon kısmı tamamen iptal durumundadır. Tesis tamamen
manüel çalıştırılmaktadır. Atıksu iletim, arıtılmış su iletim ve çamur iletim hatları demir borular tamamen
çürümüş haldedir. Tamiri mümkün olmayacak şekildedir. Mevcut arıtma tesisinde azot ve fosfor giderme

üniteleri olmadığından ileri düzeyde arıtma yapılamamaktadır. Bu nedenlerden dolayı 2008 Aralık ayında
arıtma tesisi proje ihalesi yapıldı. 2015 yılında arıtma tesisi yapım ihalesi yapılması hedeflenmektedir.
 Hizmet alanı (Merkez)
:29.744.000 m2
 Hizmet edilen nüfus
:48147 KİŞİ (içme suyundan faydalanan nüfus)
 Atıksu arıtma tesisi kapasitesi
:4.888.080 m3/YIL
Atıksu Arıtma Tesisinden Görünümler;

İçmesuyu Hizmetleri ve Tesisleri
İlçemizde yaşayan insanların ferah bir şekilde yaşaması, vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine çağın
gerektiği biçimde cevap verebilmek için altyapı çalışmaları yapmaktır.








Hizmet alanı
Hizmet edilen nüfus
Su kaynaklarının hacmi
Baraj İçme Suyu Tesisi Pers. Sayısı
İçme suyu arıtma tesisleri kapasitesi
Ortalama Kullanılan Su Miktarı
İsale hattı uzunluğu

: 29.744.000 m2
: 48147 Kişi (içme suyundan faydalanan nüfus)
: 8.199.360 m3/YIL (13 adet sondaj *20 lt/sn)
: 4 Kişi
: 4.415.040 m3/YIL (140 lt/sn)
: 200 Litre/kişi/gün
: 25.000 metre

2014 YILI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLER
6360 Sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile görev yetki alanımız 1 nisan 2014 tarihi
itibari ile Alaşehir Merkez 15 Mahalleye tüzel kişiliği kaldırılan 6 belde ve 66 köyle birlikte toplamda 87
mahallede çalışmalara başlanmıştır.
1. Belediyemize gelen şikayet üzerine Gülpınar Mahallesine gidildi. Mahallede mevcut 2 Adet İçme Suyu
Pompasının elektrik borcu yüzünden kesildiği tespit edildi. Sorun kısa zamanda çözülerek mahallemize
içmesuyu temin edildi.
2. Aydoğdu Mahallesinde 6 aydır su akmadığı tespit edildi. İçmesuyu kuyusunun bakımı yapıldı. Pompa
faaliyete alındı. Şebekedeki tıkanıklıklar açıldı. İçmesuyu temin edildi.
3. Yeniköy ve Çağlayan Mahallelerimizin içme suyu analizleri bozuk olduğundan, Kavaklıdere
Mahallemizin içme suyu hattından yeni hat döşendi.
4. Göbekli – Karadut Mahallesine sulama suyu talepleri incelenmek üzere gidildi. Karadut mahallesine
yeni açılan sondaj suyunun içmeye elverişli olmadığı için bu kuyunun ve dereden gelen kaynak suyunun
birleştirilerek mahalleye sulama amaçlı olarak verildi. Göbekli mahallesinin eski kuyusunun bakımı yapılarak
kuyunun faaliyetine devam etmesi sağlandı.
5. İçme Suyu sıkıntısı üzerine Matarlı Mahallesine gidilmiştir. Nitrat analizi için içme suyu pompasından
su numunesi alınmıştır. Analiz sonucu aynı çıktığı için, birbirine yakın olan ve içme suyu analizi bozuk olan
Türkmenköy Mahallesi ile ortak yeni bir sondaj yapılması MASKİ ’ ye bildirilmiştir. MASKİ ile yapılan
görüşmede sondaj yapımının 2015 yılı programına alındığı anlaşılmıştır.
6. Kavaklıdere de su sıkıntısı yaşayan evlerin
sorunu çözülebilmesi için yaklaşık 400 metre içme
suyu şebekesi döşendi.
7. Ilgın Mahallesinin İçme Suyu Pompası deforme
olduğundan dolayı şebekeye yeterli su veremediği için
pompa değiştirildi kuyunun bakımı yapılarak sorun
giderildi.
8. Hacıaliler Mahallesi içmesuyu pompasının
bakımı yapılarak faaliyete geçirildi.
9. Horzumsazdere Mahallesine İçme Suyu amaçlı
152 m sondaj kuyusu yapıldı. Bağlantıları yapılıp
Horzumsazdere Mahallesine bağlandı.
10.
Kasaplı Mahallesinin İçme Suyu Deposu
temizlendi.
11.
Kurudere Mahallesinin içme suyu
kaynağının bakımı yapılarak faaliyete geçirildi.
12.
Çevre temizliği ve geri dönüşüme büyük
önem veren Alaşehir Belediyesi, bu önem
doğrultusunda ilçe merkezindeki 25 farklı noktaya
Cam Şişe Kumbaraları yerleştirdi. Çevre Koruma
Kontrol
Müdürlüğü
tarafından
yerleştirilen
kumbaraların 20 adeti 800, 5 adedi ise 1200 litrelik
kapasiteye sahiptir.
Cam ambalajları kaynağında ayrı toplamak için
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkilendirilmiş
kuruluş olan Muzaffer PINARBAŞI ile protokol yapıldı. Protokol çerçevesinde ilçenin belli yerlerine cam
kumbaraları yerleştirilerek cam atıkları kaynağında ayrı toplama çalışmaları başlatıldı. Ocak ayından itibaren
toplanarak belgelendirilen cam atığı miktarı 1.464,50 t ondur.

13.
Atık pillerin kaynağında ayrı toplanması
için Türkiye Atık Pil Derneği ile imzalanan protokol
çerçevesinde Atık Pil Kutuları istendi. Ödüllü Okullar
Arası Atık Pil Toplama Yarışması çerçevesinde İlçe
Merkezi ve mahallerindeki okullara gönderildi. Bu
kampanya kapsamında 438,50 kg atık pil toplanmıştır.
Kampanya sonucunda 2 adet okul ödüllendirilmiştir.

14.
Bitkisel
Atık
Yağların
Kontrolü
Yönetmeliği Çerçevesinde Deha Biodizel Atık Yağ Geri
Kazanım Biodizel Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş. ile protokol
yapılmıştır. Firmadan bitkisel atık yağ toplamanın
yaygınlaştırılması için kap, broşür ve afiş talep
edilmiştir. 2014 yılında ilçe genelinde atık yağ toplama
kampanyası başlatılmıştır. Bu kapsamda 1.070 kg atık yağ toplanmıştır.
15.
Ambalaj
Atıkları
Kontrolü
Yönetmeliğine göre ilçemizde ambalaj atıkları
kaynağında ayrı toplanmaktadır. 2014 yılında toplam
534,92 Ton ambalaj atığı toplanmıştır.
16.
Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine
göre her yıl ilçemizdeki kömür satış yerleri, sulu baca
takılması zorunlu işyerleri ve kaloriferli binalar
denetlenmektedir. Uygun olmayan işyerleri hakkında
tutanak tutularak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne
bildirilmektedir.

17.
6360 Sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile görev yetki alanımız 1 Nisan 2014
tarihi itibari ile Alaşehir Merkez 15 Mahalleye tüzel kişiliği kaldırılan 6 belde ve 66 köyle birlikte toplamda 87
mahalleye ait içme suyu kuyu pompaları ve depolarında yapılan çalışmalara ait görünümler.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI FAALİYET RAPORU
Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün 2014 yılı genel bilgileri; faaliyetlerine ilişkin rapor elimizdeki
verilerin ön yargısız ve tarafsız bir tarzda değerlendirilmesiyle sadelik ilkeleri doğrultusunda, eksiksiz ve tüm
faaliyet sonuçlarına açıklama getirebilecek tarzda hazırlanarak aşağıda sunulmuştur.
MİSYON VE VİZYON
Misyonumuz
2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanun kapsamında düzenlenen Yönetmelikler gereğince evsel atıkların
en etkili, verimli, ekonomik ve çağdaş yöntemlerle toplanmasını sağlamaktır. Sürdürülebilir bir katı atık
yönetimi için gerekli çalışmaları yaparak; atıkları kaynağında azaltmak için uygulanmakta olan projelere
destek vermek, geri kazanımlarını sağlayarak örnek hizmet standartlarına ulaşmaktır.
Belediyenin organları tarafından alınan kararları dürüst bir şekilde uygulamak, mevcut kaynaklarımızı
etkili ve verimli bir şekilde vatandaşlarımızın lehine kullanmak. Vatandaşlarımız için verilen temizlik
hizmetlerini en iyi şekilde uygulamak; İlçemizdeki yaşam kalitesini yükseltmek; Halkımıza kaliteli, temiz ve
yaşanılabilir bir çevre oluşturmaktır.
Vizyonumuz
Yürütmekte olduğumuz temizlik, süpürme ve çöp toplama hizmetini en etkin ve verimli şekilde
sürdürebilmek için çevre teknolojilerini öncü ve yenilikçi yaklaşımlarla sunmak, dinamik bir yapı
oluşturmaktır.
TEMEL DEĞERLER
 İnsan ve çevre sağlığını koruma odaklı hizmet anlayışı,
 Hizmetlerin etkin ve çağdaş sistemlerle yürütülmesi,
 Katılımcı ve çoğulcu bir idare anlayışı,
 Şeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirlik,
EVSEL NİTELİKLİ ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASI VE BERTARAFI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile
ilgili tüm hizmetleri yapmak ve yaptırmak,5216 sayılı Büyükşehir Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanununa göre
belediyelerin görev ve yetkilerindendir.
2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler Belediyelere insan ve çevre
sağlığı açısından önemli görev ve yükümlülükler vermiştir.
İlçemiz merkezinden çöp deponi alanına günlük yaklaşık 120 ton, 6360 sayılı yasa ile tüzel kişiliği
kaldırılan 6 belde ve 66 köyün toplam 50 ton evsel nitelikli atık Belediyemiz Temizlik işleri personel ve araçları
ile toplanıp götürülmektedir. İşçiliği özel sektörden araç ve hizmet alımı ihalesi suretiyle karşılanmak üzere
gerçekleştirilmektedir. Hizmet alımı yolu ile evsel atıkların toplanması ve taşınması işi için, cadde ve
sokakların süpürülmesi işi için 120 işçi ve 24 adet araç çalışmaktadır.
Ayrıca ilçemizde kaynağında toplama ayırma çalışmaları ile 2014 yılında toplam 534,92 ton ambalaj atığı
kaynağında çöplerden ayrı toplanarak geri dönüşüm ile ekonomiye kazandırılmıştır.
YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
 Belediye sınırları içerisinde yer alan yerleşim alanlarında üretilen günlük evsel atıkları toplayarak, çöp
deponi alanı yerine taşımak.
 Belediye sınırları içerisinde binalar ile imarlı arsaların önüne kentin görünümünü bozmayacak şekilde
çöp bidonu ve konteynırları koymak.
 İlçemiz sınırlarında bulunan cadde, sokak, bulvar ve meydanların düzenli olarak süpürülerek
temizlenmesini sağlamak.
 Çöp toplama ve sokak temizliği çalışmalarının aksamadan yürütülmesi için gerekli tüm tedbirlerin
alınması, bu amaca ilişkin plan ve programların belirlenmesi, takip ve kontrolünün sağlanması.

 Kontrol sırasında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için konteynır, çöp sepeti temini için gerekli iş
ve işlemleri takip etmek, ihale dosyası hazırlamak.
 Kurban satış ve kesim yerlerinde temizlik çalışması ve kireçle dezenfeksiyon yapmak.
 Atık Pillerin evsel atıklardan ayrı olarak toplanması için gerekli önlemleri almak, atık pillerin ayrı
toplanması için programlama yapmak ve ayrı tutmak.
 Kent içinde yer alan pazar yerinin temizliğini yapmak, daha sonra yıkamak ve biriken atıkları
kaldırmak.
 Kendi birimiyle ilgili harcamalarının bütçe hazırlığını yapmak
 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde Belediye Başkanı’nın verdiği
görevleri yapmak.
 Belediye Başkanlığına karşı Temizlik İşleri Müdürü, birimi ile ilgili iş ve işlemlerin eksiksiz ve kusursuz
yürütülmesinden sorumludur.
Büro Sorumlularının (Şef) Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
Sorumlulukları:
 Temizlik işleri gerçekleştirme yetkilisi ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak iş ve işlemleri
gerçekleştirir.
 Temizlik işleri malzeme alımı takibini yapmak
 Çöp deponi alanında makinelerin kontrolü ve takibini yapmak.
 Çöp deponi alanında yapılacak ilaçlamanın takibini yapmak.
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
FİZİKSEL YAPI
Çevre Mühendisi ( ŞİRKET İŞÇİSİ )

1 KİŞİ

Çavuş ( ŞİRKET İŞÇİSİ )

2 KİŞİ

Çavuş Yardımcısı ( ŞİRKET İŞÇİSİ )

3 KİŞİ

E Sınıfı Ehliyetli Şoför ( ŞİRKET İŞÇİSİ )

24 KİŞİ

Süpürge Makinesi Operatörü ( ŞİRKET İŞÇİSİ )

3 KİŞİ

Süpürge İşçisi ( ŞİRKET İŞÇİSİ )

20 KİŞİ

Arka İşçisi ( ŞİRKET İŞÇİSİ )

51 KİŞİ

İlaçlama Ekibi ( ŞİRKET İŞÇİSİ )

15 KİŞİ

Dozer Operatörü ( ŞİRKET İŞÇİSİ )

1 KİŞİ

Toplam Şirket İşçisi

120 KİŞİ

Kadrolu Temizlik İşçisi

18 KİŞİ

ARAÇ ve EKİPMAN TEKNİK
ÖZELLİKLERİ

MİKTARI (
ADET )

KAPASİTE

1

Vakumlu Yol Süpürme Aracı

1 ADET

1,8 -2 m3

2

Vakumlu Yol Süpürme Aracı

1 ADET

7 m3

3

Monoblok Çöp Toplama Kamyonu

3 ADET

7+1 m3

SIRA NO

4
5
6

Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Toplama
Kamyonu
Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Toplama
Kamyonu
Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Toplama
Kamyonu

3 ADET
4 ADET
1 ADET

8+1 m3
15+1,5
m3
18+1,5
m3

7

Römorklu ( Damperli ) Traktör

4 ADET

-

8

Çift Kabinli Pick-up ( DİZEL )
Kamyonet

3 ADET

-

9

Sepetli Motosiklet

1 ADET

-

10

Motosiklet

2 ADET

-

11

Mist Blower İlaçlama Cihazı

1 ADET

-

TOPLAM

24 ADET

120 taşeron işçi ve 18 kadrolu temizlik işçisi ile toplam 138 kişi,3 adet monoblok çöp kamyonu, 8 Adet
Sıkıştırmalı Kamyon, 4 Adet Römorklu Traktör, 3 Adet Çift Kabinli Pick-Up Kamyonet, 3 Adet Motosiklet, 2
Adet Vakumlu Yol Süpürme Aracı, 1 Adet Mist Blower İlaçlama cihazı ile ilçemiz halkına temiz ve kaliteli bir
çevre için hizmet verilmektedir.
ÖRGÜT YAPISI
Temizlik İşleri Müdürlüğünün örgüt yapısı aşağıdaki tablo olduğu gibidir.

MÜDÜR

MEMUR VE
TEKNİK
PERSONEL

120

ÇAVUŞLAR

ŞİRKET İŞÇİSİ; 120

100
80
60
40
MEMUR; 2

20

KADROLU İŞÇİ; 18

0
ŞİRKET İŞÇİSİ
MEMUR
KADROLU İŞÇİ

BELEDİYE VE
ŞİRKET
İŞÇİLERİ

İŞ AKIM ŞEMASI
Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ( 120 KİŞİ ) iş akım şeması aşağıda
gösterilmiştir.
TEMİZLİK
İŞÇİLERİNİN
TOPLANDIĞI
TEMİZLİK
ŞANTİYESİ

VARDİYALARIN
ŞEHİR MERKEZİNE
DAĞILIMI

SABAH
VARDİYASI

ÖĞLE VARDİYASI

AKŞAM
VARDİYASI

GECE VARDİYASI

BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI
BASILI KAYNAKLAR: (MEVZUATLAR)
 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 5393 Sayılı Yeni Belediye Kanunu
 2872 Sayılı Çevre Kanunu
 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
İNSAN KAYNAKLARI:

KADRO
UNVANI
Halil KOÇ
Memur ( Çevre
Mühendisi )
Erdal VATANSEVER Memur ( Çevre
Mühendisi )
ADI SOYADI

KADRO
DERECESİ
1

Gerçekleştirme Yetkilisi
6
ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
görevleri Erdal VATANSEVER tarafından
yürütülmekte olup; Harcama Yetkiliği Görevi Çevre Mühendisi Halil KOÇ tarafından gerçekleştirilmektedir.
Sunulan Hizmetler:
 Alaşehir sınırları içinde açığa çıkan katı atıkların çevre ve sağlık koşullarına uygun olarak 87 mahalle
çöplerini programlı bir şekilde toplatılmaktadır.
 Vatandaş tarafından zamansız çıkarılan iri katı atıklar (koltuk, çekyat, tahtalar v.b), dereler, boş arsa
ve alanlar temizlenip küçük çaplı çöpler kaldırılmaktadır.
 İlçemizin çöplerini toplayıp çöp alanına naklini sağlamak;
 İlçemizin cadde ve sokaklarını süpürmek ve temiz tutmak;
 İlçemizin ihtiyacı olan yerlere çöp konteynırları ve çöp varilleri koymak;

 Hizmetin kalitesini yükseltmek;
 Halkımıza temiz ve ferah bir ortam sunmak;
 İlçemizin çöplüğünün ilaçlanması, yaz aylarında sürekli ilaçlanıp kokudan ve haşerelerden korunması
sağlamak;
 Camilerin ve umumi tuvaletlerin periyodik olarak temizliklerini yapmak,
TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
EVSEL ATIKLARIN TOPLANMASI

PROGRALI

İLÇEMİZ CADDE VE SOKAKLARIN SÜPÜRÜLÜP, TEMİZLENMESİ

PROGRAMLI

PAZAR YERLERİNİN TEMİZLENMESİ VE YIKANMASI

156 GÜN

ÇÖP DEPONİ ALANININ İLAÇLANMASI

HAFTADA 2 GÜN

YER ALTI ÇÖP KONTEYNIRI ALIMI ( DOĞRUDAN TEMİN )

3 ADET

ÇÖP KONTEYNIRI ALIMI 400 LT. ( İHALE USULÜ )

450 ADET

ÇÖP KONTEYNIRI ALIMI 800 LT. ( İHALE USULÜ )

500 ADET

DEKORATİF ÇÖP KOVASI ALIMI ( İHALE USULÜ )

80 ADET

ÇÖP VARİLİ ALIMI 200 LT ( DOĞRUDAN TEMİN )

1703 ADET

OKULLARIN VE RESMİ DAİRELERİN ÇÖPLERİNİN TOPLANMASI

HER GÜN

2014 YILI LARVASİT MÜCADELEDE KULLANILAN İLAÇ

30 LİTRE

2014 YILI UÇKUN MÜDACELEDE KULLANILAN İLAÇ

250 LİTRE

İlçemiz merkezinden çöp deponi alanına günlük yaklaşık 120 ton, 6360 Sayılı yasa ile tüzel kişiliği
kaldırılan 6 belde ve 66 köyün toplam 50 ton evsel nitelikli atık Belediyemiz Temizlik işleri personel ve araçları
ile toplanıp götürülmektedir.
Alaşehir Belediyesi olarak, ilçeye şehir kimliği kazandırmak için bir proje daha imza attı. Şehrin pilot
bölgesi seçilen İstasyon mahallesinde 3 noktaya yeraltı çöp konteynırı yerleştirildi. Modern şehircilik için bir
adım daha atılmış oldu.

İlçemiz mücavir alanı içinde yer alan dar sokaklar, park bahçe, yeşil alanlar ve 6360 Sayılı yasa ile tüzel
kişiliği kaldırılan 6 belde ve 66 köyün çöp toplamasında kullanılmak üzere 1703 adet çöp varili alımı yapılmış
ve dağıtımı sağlanmıştır.

İlçemiz merkez cadde, sokaklar ve
6360 Sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve
Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun” ile tüzel kişiliği kaldırılan 6 beldede çöp
toplamada kullanılmak üzere ihale yolu ile 400 lt.’lik
ve 800 lt. lik sıcak daldırma galvanizli çöp
konteynırları alımı ve dağıt İlçemiz ana arter
caddeler üzerindeki mevcut çöp konteynırlarının
görünümünü güzelleştirmek amacıyla, konteynırlara
çim çit kaplama malzemesi ile giydirme yapılmıştır.
Alaşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü olarak Cami temizliği ev iş yeri gibi daha

az insan gelen alanlardan çok daha önemli olmakla birlikte, bakımına kat be kat önem gösterilmesi gereken
alanlardır. Bu yüzden ibadethanelerin temizlik ve mikroplara karşı korunmasında alışılagelmiş önlemlerin
dışına çıkılmalı ve kalıcı uzun süreli hijyenik bir atmosfer oluşturulmalıdır. Cami gibi kutsal alanlar ve diğer
tüm ibadethaneler ortak amaç için yapılmış olup yoğun bir insan trafiğine maruz kalan platformlardır.
İlçemizde 140 adet cami vardır. Camilerin temizliğine 01 Aralık 2014 tarihinde başlandı. Temizlenen camilerin
eksikliklerini belirlenmiş ve bundan sonra camilerin temizliğine rutin olarak devam edilip eksiklikleri
giderilecektir.

Cami ve umumi tuvalet temizliklerinden görüntüler;

İlçemiz çöp deponi alanından görüntüler;

Temizlik İşleri Müdürlüğünce ilçemiz
halkının rahat, temiz bir çevre ve ferah bir yaşama
ortamı sağlamak amacıyla kullanmakta olduğumuz
araç ve ekipmanlarımız aşağıda belirtilmiştir.
1 adet 18 + 1,5 m3 lük yüksek basınçlı
konteynır yıkama sistemli sıkıştırmalı çöp
kamyonundan görünüm.
3 adet 8 + 1 m3 presli çöp kamyonlarından
görünüm;

1 adet 1,8 – 2 m³ çöp haznesi bulunan vakumlu yol süpürme aracından görünüm;
Alaşehir Belediyesi olarak ilçe halkına hizmette
en iyisini sunmak bizim görevimizdir. İlçemizdeki cadde
ve sokakların daha temiz görünüme sahip olması,
çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla vakumlu yol
süpürme aracı ile hizmet vermeye devam etmekteyiz.
Vakumlu yol süpürme aracı teknolojik donanıma sahip
olduğundan dolayı iş gücü kaybı yaşanmamaktadır.

1 adet 7 m3 çöp haznesi bulunan vakumlu yol
süpürme aracından görünüm;
İlçemizde cadde ve sokaklarda çevre temizliği
ve görünümünü daha iyi seviyelere ulaştırmak için
sürekli olarak, yol kenarlarını temizleme hizmeti
yapılmaktadır.

İlçemizde Alaşehir Belediyesi olarak römorklu
traktörlerle de hizmet vermekteyiz. İlçemiz sınırları
içerisinde yer alan çöp evlerde biriken katı atıklar ve
moloz yığınları römorklu traktörler sayesinde alınıp,
çöp
deponi
alanına
taşıma
işlemleri
gerçekleştirilmektedir. Belediyemiz hizmetlerinin
aksamaması ve halkımızın sıkıntıya düşmemesi için, 4
adet römorklu traktörümüz devamlı olarak hizmet
vermekte ve ilçe halkımıza temiz bir ortam sağlamaya
çalışmaktadır.

SUNUŞ
Bu raporda 2014 yılının Haziran ayında Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 2014/7-75 sayılı kararı
ile kurulan Alaşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün varlığını dayandırdığı öz görevini ve
gelecekte ulaşmayı hedeflediği görüşünü, bu kapsamda 2014 yılında gerçekleştirdiği veriler
değerlendirilecektir. Müdürlüğümüzün
2014 yılı haziran ayında kurulması
nedeniyle 2014 yılına ait bütçesi
yoktur, dolayısı ile mali verilere bu
raporda yer verilememiştir. Temel
hedefimiz Belediyemizin koyduğu
hedefler doğrultusunda görev ve
sorumluluklarımızın en iyi şekilde
yerine getirebilmek için her türlü plan
ve uygulama sürecinde tüm paydaşlar
ile verimli, nitelikli ve etkili bir hizmet
vermektir.
KAMU İDARELERİNCE
HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI
KAVRAMI
Stratejik Planların bir yıllık
uygulama dilimlerini içeren performans programları, bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı
doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve
göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan
programdır. Kamu idarelerince hazırlanacak faaliyet raporlarına esas dayanak noktasını 5018 Sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu oluşturmakta olup bu kanunla getirilen Kamu kaynaklarının etkili, verimli ve
yerinde kullanılması ancak gerçekçi verilere ve maliyet analizlerine dayanmasıdır. Mahalli idarelerin faaliyet
raporlarının hazırlanması; yapılan faaliyetlerin ilgili idarelere verilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bu
işlemlere ilişkin süreler ile diğer usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmaktadır.
KAMU İDARELERİNCE
HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI KAVRAMI
YASAL DAYANAĞI
Kamu kurumları stratejik planlarına bağlı olarak ilgili kanunlar çerçevesinde faaliyet raporlarını
hazırlamakla
yükümlüdürler.
Faaliyet raporu kavramından
birçok kanun maddesinde söz
edilmektedir.
-5393 sayılı Belediye Kanunu
-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu
-5216
sayılı
Büyükşehir
Belediyesi Kanunlarının ilgili
maddelerindeki
hükümler
doğrultusunda
Performans
programlarının
hazırlanması
gerekmektedir.
MİSYONUMUZ
Alaşehir Belediyesi sınırları içerisinde herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip
olduğu bilincinde ve gayreti ile toplum sağlığı ve çevrenin korunmasında işyerlerinin faaliyetinden
kaynaklanan tehditlerin ortadan kaldırılması için çalışırken işlerin kanun, yönetmelik, tüzük ve genelgelere

uygun bir şekilde girişimcilerimizi destekleyerek yanında bulunmak, beklenti ve önerilerini dikkate alarak
halkımıza ve girişimcilerimize her türlü konularda yardımcı ve rehber olmak.
VİZYONUMUZ
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak; belediyemiz sınırları içinde yaşayan halkımızın sağlığı açısından
temiz, bakımlı, nitelikli, güvenli olan işyerleri, işyeri mükellefleri ve vatandaşlarımız ile iletişim bağları
gelişmiş, vatandaşlarımızın yararına daha kaliteli verimli ve etkili bir şekilde hizmet sunmak, bölge halkını
girişimcisini ve çevreyi önemseyen kurumsal kültürü, kimliği güçlü, öncü, güvenilir bütünleşmiş yüksek
nitelikli personeli ve yenilikçi teknik donanımı ile belediyemiz ile işyeri mükellefleri ve vatandaşlarımız
arasında tanınan müdürlük konumunu sürdürerek bir hizmet kuruluşu olmak.
İLKE VE DEĞERLERİMİZ
Yenilikçi, şeffaf, katılımcı ilkeler doğrultusunda hizmetler sunabilmek.
GENEL BİLGİLER
A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
1.Müdürlüğümüzün Görevi:
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı resmi gazetede yayımlanan İşyeri Açma
ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince sıhhi işyerlerine, umuma açık istirahat ve eğlence
yerlerine 2. ve 3. Sınıf gayrisıhhi müesseselere ruhsat verme işlemini yürütmektedir. Bu kapsamda;
*Görevlerini yasalara uygun zamanında, verimli, düzenli ve eksiksiz yapmak,
*Belediye sınırları dâhilinde faaliyet gösteren sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerinin tespit ve
denetimini yapmak ve bu denetleme sonucunda ruhsat öncesi faaliyete uygun hale getirilmesi sağlamak.
*Belediye sınırları dâhilinde ruhsatlı işyerini ruhsat hilafı faaliyetinin olup olmadığının tetkikiyle, ruhsatın
uygun hale getirilmesini sağlamak,
*İlçe sınırları içerisinde ticari amaçla açılan bütün (Sıhhi, gayrı sıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri
vs.) iş yerlerine, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, hafta tatili ruhsatı veya izin belgesi verme işlemlerini yapmak,
*Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerini yürürlükte
olan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik doğrultusunda envaline göre ilgili yasa ve
yönetmelikler doğrultusunda ruhsatlandırılmasını sağlamak.
*Ruhsat aşamalarında mevzuata Belediyeye verdiği yükümlülükleri Belediyenin bu işle ilgili organı sıfatıyla
yapmak ve başka kurumlarla yapılacak işlemlerde gereken yazışmaları yürütmek.
*Ruhsatlandırılma aşamasında tahakkuk etmesi gereken vergi, harç, resim ücret ve satış bedeli cinsinden
Belediye gelirlerinin tahakkukunu hazırlamak,
*Herhangi bir talep halinde ruhsatlı bir işyerinin bulunduğu sınıftan daha üst bir sınıf özelliklerini taşıyıp
taşımadığının tespitini yapar, taşıyanların sınıfını yükseltme veya gerektiğinde düşürme işlemlerinin
yapılmasını sağlamak,
*Ruhsatı olmayan işyerlerinin faaliyetlerine son verilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını, kontrol ve takip
edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak, 10) 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa istinaden İlçemizdeki
işyerleri ve semt pazarlarında kullanılan ölçü ve tartı aletlerini damgalamak, Denetimlerde bulunmak,
Kayıtlarını tutmak,
*İşyerlerinin ücret ve tarifelerini tasdik etme işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
*Ruhsata tabi olmayan işyerlerinden "İşyeri Açma Harcı" alınarak izin belgesi düzenlemek,
*İşyerlerine ruhsat verilmesi ve ruhsatın gereğinin yerine getirilememesi halinde ruhsatın iptal edilmesi
işlemlerini yapmak,
*İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 2559 sayılı Polis ve Salahiyet Kanununa istinaden
işyeri ruhsat müracaatlarını kabul etmek,
*Ruhsat Müracaatında bulunan işletmeci ve işyeri ile ilgili adres tespiti, imar, tapu, itfaiye, sağlık ve asayiş
yönünden incelenmesi amacıyla yazışmalarda bulunmak, gelen cevabi yazıların takibini yapmak,

*Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğünce ve Denetim birimlerimizce
düzenlenen tutanak ve denetim formuna istinaden gerekli idari işlemleri yapmak amacıyla Belediye
Encümenine bildirmek,
*Umuma açık işyerleri ile ilgili alınan Encümen Kararlarını ilgili kurum ve birimlere bildirmek,
*Mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden ve amacı dışında faaliyet gösteren Umuma Açık işyerleri ile ilgili
Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan denetimler sonucu tanzim edilerek Belediyemize gönderilen evrakı hakkında
işlem yapılması için Belediye Encümenine havale etmek, Encümen Kararını ilgili kişi ve kurumlara bildirmek,
*Ruhsat başvurusunda bulunan işyerlerinin tüm evrak işlemlerini tamamlayarak Komisyonca incelenmesi için
hazır hale getirmek,
*Ruhsat tanzim edilen işyerlerini ilgili kamu kurumlarına ve birimlere bildirmek,
*Sorumluluğu olan dosyanın takibi ve arşivlemesini yapmak,
*Kayıtların bilgisayar ortamında güncellemesini sağlamak,
*Yazışmaların yasalara uygun, zamanında eksiksiz ve verimli yapılmasını sağlamak,
*Müdüriyete gelen, giden evrakların kayıtlarını usulüne uygun tutulması ve ilgili birime havalesini sağlamak,
*Evrak çıkışı ile kalan evrakların arşivlenmesini sağlamak,
*Müdürlük emrinde görevli personel( memur, işçiler, vhki, sözleşmeli personel) kendilerine verilen görevleri
kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin
emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.
2. Müdürlüğümüzün Yetki Alanı
Müdürlüğümüz görevleriyle ilgili işlerin yapılmasında mer’i mevzuat dâhilinde yetkilidir.
3. Müdürlüğümüzün Sorumluluğu
Müdürlüğümüz yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının
yanında görev ve yetkilerinin ifasında belediye başkanına ve başkan yardımcısına karşı sorumludur.
B-

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER

1. TEŞKİLAT YAPISI
Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 2014/7-75 sayılı kararı ile kurulan Ruhsat ve Denetim
Müdürlüğü Belediye Başkanı ve Başkan yardımcısına bağlı olarak görevlerini yapmaktadır. Müdürlüğümüzde;
1 Müdür, 1 Memur ve 2 V.H.K.İşletmeni olmak üzere 4 personel vardır. Müdürlüğümüze ait teşkilat şemasına
ise aşağıda yer verilmiştir.

BAŞKAN

RUHSAT VE DENETİM
MÜDÜRLÜĞÜ

(Gökhan KARAÇOBAN)
RUHSATLANDIRMA

BAŞKAN YARDIMCISI
(Muammer İBİŞOĞLU)
MÜDÜR

RUKİYE
ÜNLÜTÜRK

(Halil Ozan YILDIZ)
MEHMET
KOCATÜRK

GENEL EVRAK

FADİME
ÇOKOĞULLU

2.FİZİKİ YAPI
a- Hizmet Birimleri
Müdürlüğümüzde hizmetlerin ifa edildiği mekanlar ve hizmet birimleri aşağıda sunulmuştur.
SIRA NO
1
2
3

KULLANIM AMACI
Müdür Odası
Personel Odası
Arşiv

ALANI(m²)
25
45
25

SAYISI
1
1
1

b- Bilgi ve Teknoloji Kaynakları
SIRA NO
1
2
3
4
5

CİNSİ
Bilgisayar
Yazıcı
Tarayıcı
Telefon
Klima

SAYISI
4
3
1
3
2
13

TOPLAM

c- İnsan Kaynakları

-Personel İstihdam Durumu

YÜKSEK
LİSANS
25%
ÖNLİSANS
25%

İŞÇİ; 2

LİSE
50%

MEMUR; 2

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
hizmet ve faaliyetleri toplam 4
personelle yürütülmektedir. Bu
personelin 2’si memur 2’si işçidir.

Ruhsat ve-Personel
DenetimEğitim
Müdürlüğü
Durumu
personelimizin eğitim durumunu
içeren bilgiler yandaki grafikte
yer almaktadır.

Personel Eğitim Durumu

-Personel Yaş Durumu
30-40 Yaş
Arası; 1
40 ve
Üzeri; 3

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
personelimizin
yaş
durumunu
ifade eden
bilgilere
yandaki
grafikte yer verilmiştir.

3.FAALİYET GÖSTERGELERİ
Aşağıda Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 6 aylık faaliyet analizine yer verilmiştir. Burada 6 aylık dönemde
verilen ruhsat sayısı, aylık gelir durumu, ruhsatlandırılan alan miktarı ve faaliyet konularına göre işyerlerinin

gruplandırması yer almaktadır. Yapılan bu çalışma ile geçmiş 6 aylık dönemde elde edilen verilerin ortalaması
elde edilmiştir. Bu ortalamalar ışığında önümüzdeki dönemlere ait veriler karşılaştırılarak dönemsel
performans analizi daha gerçekçi yapılacaktır.
1- Aylara göre ruhsat sayıları: Grafik-1 de de görüldüğü üzere ilk 6 aylık dönemde verilen ruhsat
sayıları ortalaması aylık bazda 11’dir. R² sapma miktarına eşdeğer katsayı 2,892 olduğundan aylık bazda
ruhsatlandırma sayısı ortalaması 19 ile 23 işyeri olarak görülmektedir.

AYLARA GÖRE RUHSAT SAYILARI
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Grafik-1 Aylara göre verilen ruhsat sayıları
2- Aylara göre elde edilen gelir miktarı: Aşağıda yer alan Grafik-2 de görüldüğü üzere ilk 6 aylık dönemde
elde edilen gelirlerin ortalaması aylık bazda 3.354,00TL dır. R² sapma miktarına eşdeğer katsayı 445,40TL
olduğundan aylık bazda elde edilen gelir miktarının ortalaması 4802,88TL ile 5693,68TL olarak görülmektedir.
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Grafik-2 Aylara göre elde edilen gelir durumu
3- Aylara göre ruhsatlandırılan alan miktarı: Grafik-3 de ilk 6 aylık dönemde ruhsatlandırılan işyerlerinin
alansal ortalaması aylık bazda 2864m² dir. R² sapma miktarına eşdeğer katsayı 170,40 olduğundan aylık
bazda ruhsatlandırılan alan miktarı ortalaması 3470,74m² ile 3811,54m² olarak görülmektedir.

AYLARA GÖRE RUHSATLANDIRILAN ALAN
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Grafik-3 Aylara göre ruhsatlandırılan alan miktarı(m²)
4- Aylara göre denetlenen işyeri sayıları: Grafik-4 de ilk 6 aylık dönemde ruhsatlandırılan işyerleri sayısı ile
gerçekleştirilen denetim sayılarının karşılaştırılması görülmektedir. Haziran-Kasım döneminde
ruhsatlandırılan tüm işyerlerinin denetimi tamamlanmıştır, Aralık ayında ruhsatlandırılan işyerlerinin denetim
faaliyetlerine ise devam edilmektedir
AYLARA GÖRE DENETLENEN İŞYERİ SAYILARI
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İŞYERİ SAYISI
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Grafik-4 Aylara göre denetlenen işyeri sayıları.
5- Faaliyet konularına göre işyeri dağılımı: Yukarıda yer alan Grafik-5 de ilk 6 aylık dönemde ruhsatlandırılan
işyerlerinin faaliyet konularına göre işyeri dağılımı görülmektedir. Grafiğe göre faaliyet konusu büfe olarak
açılan işyeri sayısı 11’dir, büfeleri 9 adet işyeri sayısı ile lokantalar, 5 adet işyeri sayısı ile bakkal-market,
giyim-tuhafiye, kahvehane ve cep telefonu aksesuar faaliyet konularına sahip işyerleri takip etmektedir. Bu
dağılımdan anlaşılacağı üzere ilçemiz sınırları içerisinde günlük tüketime yönelik hizmet sektörü ticari
lokomotif görevini üstenmiştir.

Üretim sektörüne yönelik açılan işyerlerinin toplam açılan işyeri sayısı oranına baktığımızda oranın
%3,2 gibi çok düşük bir değerde yer aldığı sonucuna varılmaktadır. Genel olarak ilçemiz sınırları içerisinde
üretim odaklı sanayi sektörüne yönelik destek programları ve teşviklere acilen yer verilmelidir.
Tarımsal amaçlı ticari faaliyetlerde ise bölge dinamiklerinin bağcılık ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği
üzerine yoğunlaşmasından dolayı; zirai ilaç bayii, toprak mahsulleri tüccarı, ve kanatlı hayvan besi çiftliği
faaliyet konulu işyerlerinin ruhsatlandırmasında yoğunluğun fazla olduğu görülmektedir. Bu noktada da diğer
tarımsal ürünlerin üretimine destek olacak çalışmalara başlaması gerekmektedir.

İlçemizde kanatlı hayvan besi çiftliklerinin yoğunluğunu ise; büyük kentlerin küreselleşme çalışmaları
kapsamında Alaşehir’in İzmir, Antalya, Denizli ve Manisa illerinin hinterlandında yer alması ve bu
bölgelerdeki nüfus yoğunluğunun arz-talep ilişkisi içerisinde nüfus yoğunluğuna karşılık gelen ihtiyacı
karşılamak olarak açıklanabilmektedir.
Bilişim ve teknoloji sektörleri üzerinde yapılacak incelemede ise; yöre halkında doğrudan teknoloji
edinimine yönelimin olduğu, teknolojik gelişime üretim ile katkının %0 değerinde gerçekleştiği açılan
işyerlerinin sadece satış üzerine olmasından anlaşılmaktadır.
4.VERİLERİN VE KAYNAKLARIN GÜVENİRLİĞİ
-Faaliyet ve projelerin oluşturulma ve uygulanmasında yalnız bugünü ve mevcut durumu değil, orta ve
uzun vadeli beklentileri ve değişimleri de hesaba katacak bir yaklaşımın benimsenmesine,
-Faaliyet ve projeler uygulanırken diğer kurum ve kuruluşlar ile ilgili taraflar arasında işbirliği ve
koordinasyon oluşturulmasına, kriterlerine dikkat edilmiştir.

MİSYONUMUZ
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde, hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirmede ekol olmak vizyonu ile
birim olarak; belediyemiz ile halkımız arasındaki bağı, halkla ilişkileri en güzel uygulamalarıyla güçlendirmek,
hizmetlerimizi kitle iletişim araçlarını kullanarak tanıtmak ve bilgi almak isteyenleri bilgilendirmek
amacındayız.
EKİBİMİZ

Erkan BOĞA

:Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Osman ORUÇ

:Basın Yayın, Fotoğrafçılık, Arşiv

Fehime GÜNGÖR, Emine DİNÇ

:Engelliler Masası Gerçekleştirme Görevlisi

Sami HIZAL - A.Nihat NOYAN - Nazife ÖZÜDÜZ: Dilekçe Kayıt Kabul,
Fatura Düzenleme, Spor Okulları,
Sosyal İşler, Resmi Evrak Takibi,
Adem GÜNGÖR, O. Fatih TOPUZ
:Şoför
Hakkı CEYLAN

:Hasta Nakil Aracı Şoförü

Vildan VURAL

:Santral Operatörü

Yaşar TONGA, İbrahim DİKİCİ, Mehmet ŞAYLAN

:Kapalı Spor Salonu, Sportif Faaliyetler

İCRAATLARIMIZ
İmaj tanıtım ve bilgilendirme hizmetleri: Kamera Fotoğraf Çekimleri, Aylık Belediye Gazetesinin Basım
ve dağıtımı
Geleneksel Hale getirilen Ramazan Şenlikleri ve Ramazan Ayına Özel İftar Çadırı
Cenazelere Gönderilen Araçlar ve Cenaze Çadırları
İstek ve şikâyetlerin takibi
Festival ve diğer etkinliklerin organizasyonu
Kitap, dergi, bülten ve diğer yayın ve ilan hizmetleri
Kültür sanat, müze ve turizm hizmetleri
Sportif faaliyetler
Tören, temsil, ağırlama ve protokol hizmetleri
Sergi ve fuar düzenleme ve organizasyon hizmetleri
Engellilerle sürekli iletişim ve sorunlarına çözüm üretmek
Kabir Ziyaret Servisi( Cuma ve Bayram Arife Günlerinde)

3 OCAK 2014 OSMAN AKÇA ORTAOKULU ŞİLT TAKDİMİ
Osman Akça Ortaokulu Kros Takımının başarısı

29 OCAK 2014 “ZEYNO İLE DENYO” TİYATRO GÖSTERİSİ

31 OCAK 2014 PAZAR CAMİİ ÇEŞMESİ
20 ŞUBAT 2014 ASANSÖRLÜ ÇÖP TOPLAMA NOKTASI

22 ŞUBAT 2014 KENT MEYDANI AÇILIŞI VE GÜLŞEN
KONSERİ - CUMHURİYET MEYDANIMIZIN AÇILIŞI
ONURUNA DÜZENLENEN KONSERİMİZ

01 MART 2014 TURİZM GEZİSİ

08 MART 2014
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

14 MART 2014 GÖRME ENGELLİLER İÇİN İLÇEMİZ
MERKEZİNDE HAZIRLANAN SARI BANT UYGULAMASI

16 MART 2014
SİNAN-EMİNE KURU PARKI AÇILIŞI

18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA
PROGRAMI
Çanakkale zaferinin 99. yıldönümü ve şehitler
günü ilçemizde çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlk
tören Alaşehir protokolünün katılımıyla Asri
Mezarlıktaki şehitlikte yapıldı. Ardından anma
programı düzenlendi.

SAĞLIK SEMİNERLERİMİZ
Alaşehir Belediyesi ve Özel hastanelerin işbirliğiyle
düzenlenen sağlık seminerlerimiz

06-20 NİSAN 2014 KUTLU DOĞUM PROGRAMI
Peygamber
Efendimiz
Hazreti
Muhammed
Mustafa’nın dünyayı teşriflerinin yıl dönümü
münasebetiyle
düzenlenen
etkinlikler,
Sema
gösterileri
ve
Mustafa
ÖZBAĞ’ın
katıldığı
“Muhammedi Kardeşlik” konulu Konferans

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

15 MAYIS 2014 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ALAŞEHİR GEZİSİ

11 HAZİRAN SATRANÇ TURNUVASI

27 HAZİRAN YAZ SPOR OKULU
Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz spor okullarımıza ilgi
büyüktü. Futbol, Voleybol ve Yüzme kursları yaz
boyunca devam etti. Yaz kurslarına katılan kursiyerler
her yıl olduğu gibi bu yıl da belli güzergâhlardan
araçlarla kurslarına devam ettiler.

30 HAZİRAN 2014 RAMAZAN ŞENLİKLERİ

30 HAZİRAN 2014 RAMAZAN ŞENLİKLERİ İFTARLAR

BELDE MAHALLELERİMİZDE YAPILAN TİYATRO
GÖSTERİSİ

17 AĞUSTOS 2014 TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ
Alaşehir Belediyesi ve Cumhuriyetçi Kadınlar
Derneği’nin ortaklaşa tertip ettiği Toplu Sünnet
Şöleni’nde; Ailesinin ekonomik imkanı olmayan 29
çocuk sünnet ettirildi. Sünnet Şöleni Belediye Çamlık
Aile Bahçesi’nde yapıldı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

4 EYLÜL 2014 BELEDİYE KONSERLERİ

5 EYLÜL 2014 ÜZÜM YARIŞMASI VE KURTULUŞ ŞENLİKLERİ

İlçemiz Alaşehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 92.
yıldönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler tertip edildi.
Sponsorlar aracılığıyla, üzüm yarışması, mehteran
gösterisi, Manisa Büyükşehir Belediyesi TSM korosu
sahne aldı. Ayrıca pop müzik sanatçıları Gökçe ve
Mehmet ERDEM konser verdi.

17 EYLÜL 2014 HİZMET İÇİ SEMİNERLERİMİZ

19 EYLÜL 2014 GAZİLER GÜNÜ

22 EYLÜL 2014 KÜLTÜR MÜDÜRLERİ PROGRAMI

EĞİTİM SEMİNERLERİMİZ

BAYRAMLAŞMALAR

28 EKİM 2014
ALAŞEHİR ÖZEL HASTANE TEMEL ATMA TÖREN
İlçemiz Alaşehir Kurtuluş Mahallesi’nde Alaşehir
Belediyesi önderliğinde Gediz Global A.Ş. Bünyesinde

hizmet vermesi planlanan Özel Alaşehir Sarıkız
Hastanesi’nin temel atma törenine Alaşehir Belediyesi Ek
Hizmet Binası açılışına Manisa Büyükşehir Belediye
Başkanı Cengiz ERGÜN’ün de katıldı.

29 EKİM 2014 CUMHURİYET BAYRAMI

Cumhuriyet’in 91. Kuruluş Yıldönümü Tüm yurtta olduğu
gibi ilçemiz Alaşehir’de de coşkuyla kutlandı. Saat 9.30’da ilçe Kaymakamı Kemal İNAN’ın makamında
tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Etkinlikler Cumhuriyet meydanında devam etti.

10 KASIM MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü ANMA PROGRAMI

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ PROGRAMI
3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle
tüm gün mesaisini Alaşehirli engellilere ayıran Dr.
Gökhan KARAÇOBAN belediyede istihdam edilen 16
personeliyle kahvaltıda buluştu. Akabinde özel
rehabilitasyon merkezinde ziyaretlerde bulundu ve
hediyeler dağıttı. Son olarak işitme engelliler derneğini
ziyaret etti.

1-12 ARALIK 2014 KURUMSALLAŞMA PROGRAMI

Alaşehir Belediyesi’nin 11 Haziran 2014 tarihinde
başlattığı Kurumsallaşma Projesi Yerel Paydaş
Çalıştayı ile önemli bir aşama kaydetti. Şelale
Sosyal Tesislerinde düzenlenen çalıştay da ilçenin
ilgili kesimlerinden davetliler yoğun ilgi gösterdi.

ALAŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ YEMEK PROGRAMI

MİSYONUMUZ
Alaşehir İlçesi sınırları dahilinde, halkın nüfus yapısı gereksinimleri ve kültür yapısı dikkate alınarak,
çağın gereksinim ve standartlarına uygun düzeye getirilmesi amacıyla Alaşehir Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü; Belediye sınırları içerisinde 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu ve yönetmeliklere uygun olarak; imar planında yeşil alan olarak ayrılan alanların park, çocuk bahçesi,
spor sahaları, yaya bölgeleri, ağaçlandırma sahaları ile mevcut yeşil alanların bakımı, onarım ve korunması ile
ilgili hizmetlerin planlı, programlı ve uyum içinde yürütülmesini sağlamakla beraber, mevcut aktif yeşil alan
miktarını artırarak daha yaşanabilir kaliteli bir çevre için çalışmaktır.
VİZYONUMUZ
Park ve Bahçeler Müdürlüğünün olarak; belediyemiz sınırlarında daha güzel, yeşil, temiz ve yaşanabilir
bir ALAŞEHİR sürdürülebilir sağlıklı bir çevre oluşturabilmek için kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını
dünya normlarına yükseltmek, yükseltmeye yönelik projeler oluşturmak ve bu yönde uygulamalar yapmak;
yeşil alanları yaygınlaştırmak amacıyla ağaç ve çiçek dikimi, yeşil alanların bakımı, çocuk oyun grubu ve
fitness gruplarıyla ilgili hizmetler geliştirmek; tarihe tanıklık etmiş ağaçların uzun ömürlü ve sağlıklı olarak
gelecek nesillere ulaştırılması için bakımlarını yapmak; Peyzaj ara elemanı yetiştirilmesine ilişkin çalışmalar
geliştirmek; İstek ve önerilere ilişkin çözümlerin kalite ve hızını artırmak başlıca hedeflerimizdir.
Alaşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, aklın ve bilimin rehberliğinde topluma katkıda bulunacaktır.
Bu alanda; çalışanları, gerçekleştirdiği faaliyetleri, yaptığı proje ve uygulamaları ile Manisa İlçe belediyeleri
arasında kurumumuzu ‘’örnek kurum’’ statüsüne taşıma gayesinde olacaktır.
ÇALIŞMA PROGRAMININ YASAL DAYANAĞI
Kamu kurumları stratejik planlarına bağlı olarak ilgili kanunlar çerçevesinde performans programlarını
hazırlamakla yükümlüdürler. Çalışma programı kavramından birçok kanun maddesinde söz edilmektedir.
-5393 sayılı Belediye Kanunu
-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
-5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunlarının ilgili maddelerindeki hükümler
doğrultusunda çalışma programlarının hazırlanması gerekmektedir.
İLKE VE DEĞERLERİMİZ
Doğal ve kültürel kaynakları ve fiziksel çevreyi insan yararı, mutluluğu, güvenliği, sağlığı ve konforu
için estetik ve bilimsel ilkeler çerçevesinde ele alan, mekan ve yaşam ortamı oluşturan, biyo çeşitliliği
destekleyen arazi planlaması, tasarımı, yönetimi, korunması, onarılması ve denetlenmesi konularını kapsayan
eğitim, araştırmalar yapan ve ülkesel, bölgesel, kentsel ve kırsal ölçekte fiziksel planlar içerisinde yer alarak
kültürel ve doğal değerlerin korunması ve sürdürülebilirlik adına ekolojik öncelikli projelerin üretilmesi ilke ve
değerleri doğrultusunda yenilikçi, şeffaf hizmetler sunmaktır.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
1. Düzenlemesi yapılacak alanların cinsini belirlemek (kavşak, orta refüj, gezinti alanları, çocuk oyun
alanları v.b.)
2. Sahaların tanzimi için gerekli etüt proje, detay planlarını ilgili müdürlüklerle birlikte koordineli bir
şekilde çalışarak, arazi üzerinde tatbikini yapmak veya yaptırmak.
3. Gerekli araştırma geliştirme ve projelendirme bürosu veya müşavir kuruluşlarıyla her türlü kentsel
tasarım ve peyzaj uygulama projeleri hazırlanması ve uygulanması.
4. Park, bahçe, koru, yeşil alanlarda düşünülen fiziki ve mimari yapılaşma için görüş bildirmek ve etüt
etmek.

5. Belediye sınırları dahilinde yeşil alanların bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi çalışmaları için
Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazışma yapılarak bu alanlarda Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğünün çalışma yapmasını istemek. Bu çalışmalar yapılmadığı zaman teklif edilen alan üzerinde
müdürlükçe çalışma yapmak ve masrafları Büyükşehir Belediyesine iletmek.
6. İdare ve işletmelerin ilçe belediyesine bırakılan park ve bahçelerin ihtiyaçlarını karşılayacak sera,
fidanlık v.b. tesisleri yapmak ve işletmek.
7. Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek amacıyla bayramlar, festivaller, sergiler, eğlence ve
yarışmalar düzenlemek.
8. Kalifiye eleman yetişmesini sağlamak için kurslar açmak ve bu kurslara katılımını artırmaya
çalışmak.
9. Halkın park ve bahçeler konusunda çeşitli dilek, talep ve şikâyetini inceleyerek gerekli araştırma ve
çalışmaları yaptıktan sonra gerekli yanıtları ve aydınlatıcı bilgileri vermek.
10. Park ve Bahçeler Müdürlüğü için gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken malzemeleri temin
etmek.
11. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmaları ile ilgili olarak gerekli kuruluşlarla temasa geçip işbirliği
yapmak.
12. Düzenlenen park, bahçe ve dinlenme alanlarının su, doğalgaz ve elektrik tesisatını hazırlamak veya
hazırlatmak, ilgili İdarelerine başvurup yapılan tesisatlarını açtırılmasını sağlamak.
13. Park ve yeşil alan düzenleme çalışmaları için gereken bitkisel toprak ve gübre temin etmek.
14. Fidanlıklardan fidan temin etmek ve bunların dikimi ve bakımını yapmak.
15. Çim ekimi, biçimi ve bakımı işlerini yürütmek
16. Tüm yeşil alanların sulanmasını sağlamak, ağaçların sulanması için periyodik bir program
hazırlayıp uygulamak.
17. Budama zamanı ağaçların budanması, kuruyanların kesilmesi, devrilenlerin kaldırılması gibi bakım
çalışmalarını yürütmek.
18. Bitki hastalık ve zararlılarına karşı zirai mücadele etmek.
19. Çevreyi tertiplemek, kafes tel veya panel çit ve değişik ebatta borular kullanarak bu alanları
koruma altına almak.
20. Parklara konacak oyun aletlerinin, bankların, piknik masalarının hazırlanması ve konacak yerlere
naklini sağlamak, monte etmek, bozulanların tamir işini yapmak.
21. Parklarda ve yeşil alanlarda hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla boyama, kaynak işleri,
çim biçme, temizlik yapma, sulama v.s. bakım ve onarım çalışmaları yapmak.
22. Park ve bahçelerin korunmasına, malzemelerin bulundurulmasına yarayacak bekçi kulübeleri
yapmak veya yaptırmak.
23. Bölgemizde müdürlüğümüz çalışmaları ile ilgili faaliyetlerde bulunan müteahhitlerin çalışmalarını
denetlemek.
24. Halkın yeşil alan, orta refüj ve kavşaklarda yapmış oldukları tahribatları bir rapor hazırlayıp
tahribat yapanlardan masrafların temini yönünde çalışma yapmak.
25. Müdürlüğümüz ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, gereç ve makinelerin tespiti ile alım ve bakımını
yapmak, mevcut araç ve makineleri çalışır halde bulundurmak.
26. Yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlamak.
27. Müdürlük personeli ile ilgili hizmetleri yürütmek, hizmet içi eğitim kursları açmak ve seminerler
düzenlemek.
28. Alım, hizmet ve yapım ihale dosyalarını hazırlamak.
29. Konusu itibarı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün sorumluluk alanına girmeyen ancak
uygulanması ile sorun yaratacağı anlaşılan hususların tespiti halinde telafisi için ilgili müdürlüğü
bilgilendirmek.
30. Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin 1580 sayılı yasaya uygun ve müdürlük çalışmaları ile
ilgili aldığı kararları uygulamak
31. Belediye Meclisi ve Encümenine çalışmalar ile ilgili teklif hazırlamak ve makamın onayına sunmak.
32. Personelin yazışmalarını yapmak ve talep etmek.

SUNULAN HİZMETLER
Meydan, Kavşak ve Refüjler
Şehir içerisindeki meydan, Kavşak ve refüjlerin 2014 yılı içerisinde çim biçme, sulama, ilaçlama,
budama işlemleri yapılmıştır. Deforme olmuş çim alanlar ve bitkiler yenilenmiştir

Şehir girişi- Yunus Emre Kavşağı

Yunus Emre Kavşağında revize çalışmaları
yapılmıştır. Alana dolomit taşı çalışması
yapıldı ve yeni bitkiler dikildi.

Süleyman Demirel Bulvarında refüjlerdeki
alev çalılarının yıl içerisinde budama
işlemleri yapıldı.

Alparslan Türkeş Meydanında bulunan levha değiştirilerek
meydana mevsimlik çiçek dikimi yapıldı.

Alparslan Türkeş Bulvarı mevsimlik çiçek dikimleri

Kent meydanındaki kavşakta deforme olan
çimler yenilendi.

Kent meydanına, oturma birimleri, dikey
bahçe ve saksılar yerleştirildi.
Dikey bahçeler.

Ahşap kompozit oturma birimleri

Kenan Evren meydanı revize edilerek mevsimlik çiçekler
ve çalılar dikildi.

Sarıkız meydanı etrafındaki yeşil adalar meydanı revize
edilerek alana yeni çalı grupları ve dolomit taşı

uygulaması yapıldı.

Şehir içerisinde bulunan canıtez kömür
deposu önündeki kavşak revize edildi.

Yeni mahalle kavşağında Dolomit taşı
uygulaması yapıldı ve mevsimlik çiçekler
dikildi.

Bakım-Onarım çalışmaları

Yeşil alanlarda çim biçme, sulama, ilaçlama,
gübreleme, yabancı ot temizliği, ağaç budama
ve şekil verme işlemleri yıl boyunca devam
e
t
t
i
.

Şehir stadında bakım işlemleri sürdürüldü.
Ağaç budama işlemleri devam etti.

Kuruyan bitkilerin değiştirilmesi tamamlandı.

Yaz döneminde yeşil alanların ve bitkilerin
sulama işlemi sürdürüldü. Sulama hattı
olmayan yerlerde sulama tankeriyle
sulamalar yapıldı.

Şehir içinde yeşil alanlarda yabancı ot temizlikleri
tamamlandı.

Şehir içindeki süs havuzlarının temizliği
yapıldı.

Yeşil alanlardaki sulama sistemlerindeki
arızalar giderildi.

Alparslan Türkeş meydanı karşısında sarıkız
taksi durağı arkasındaki boş alan ihtiyaç
doğrultusunda park alanı oluşturuldu.

Kurum ve kuruluşlarda gelen talepler doğrultusunda bakım çalışmaları sürdürüldü.

Pazar Cami eski ve yeni hali

Askerlik Şubesi ve TCDD ağaç budama işlemleri

Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda işlemler yapıldı.
Asri mezarlığı

İlçedeki mezarlıkların bakımları devam etti. Yeni bağlanan mezarlıkların bakım işlemleri yapıldı.
Yeşilyurt Mahallesi Mezarlığı
temizliği yabancı ot temizliği

Subaşı mezarlığı yabancı ot
ve çalıların budanması

Yeni bağlanan mahallelerde yeşil alan bakım çalışmaları devam etti.
Üzümlü mahallesi Kuran Kursu
bahçe düzenlemesi yapıldı.

Piyadeler mahallesindeki okulun
bahçe düzenlemesi yapıldı.

Çarıkbozdağ mahallesindeki Alparslan Türkeş
Hatıra ormanı içerisindeki çam ağaçlarının budama
işlemleri tamamlandı.
Yeni Kent mobilyaları ile şehrin estetiği değiştirildi.

Atatürk Bulvarına yerleştirilen ışıklı ağaçlar.

Yeni kurulan çocuk oyun grupları
Yeni Mahalle Atatürk parkına
kurulan çocuk oyun grubu

Soğuksu Mahallesi Yıldırım Beyazıd
parkına kurulan çocuk oyun grubu

Sera üretim faaliyetleri
Baklacı yolu üzerindeki Sera da tohumdan mevsimlik çiçek üretimi dışında, çelikle, rizomla üretim,
aşılama gibi faaliyetlerde yapılmaktadır. 250 m2 lik 3 serada çoğunlukla mevsimlik çiçek üretimlerimiz
gerçekleşmektedir.

Bitki havuzlarındaki çelikle üretilen bitkilerimiz

Sera içerisinde tohumla üretilen
mevsimlik çiçekler

Kadriye ÖZDOĞAN
Park ve Bahçeler Müdürü

A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

STRATEJİK AMAÇ 1:

KENTSEL DÖNÜŞÜM

ALAŞEHİR’ İ YETERLİ KENTSEL DONANIMA SAHİP, ULAŞILABİLİR, GÜVENLİ VE HUZURLU
BİR YERLEŞİM ALANINA DÖNÜŞTÜRMEK.
Gerekçe:
Alaşehir, yapılanma yoğunluğu yüksek olan bir ilçe olup, ilçenin belli bölgelerinde düzenli yapılaşma
olmakla birlikte belli bölgelerinde düzensiz yapılaşma mevcuttur. Özellikle düzensiz yapılaşmanın olduğu
bölgeler başta olmak üzere yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarıyla, bu bölgelerin planlanmasında, altyapının
çağdaş kentlerde rastlanılan sağlamlıkta ve ileri teknolojide;
Üstyapının ise yeni şehircilik anlayışına uygun olarak herkesin bir yürüyüş mesafesinde tüm
ihtiyaçlarını karşılayabildiği, katılımcı bir model ile kendi kendini yönetebilen, eğitim, kültür, sağlık ve sosyal
ihtiyaçları karşılanmış, estetik değeri yüksek kaliteli bir yaşam alanı oluşturulması amaçlanmaktadır. Sit alanı
içinde kalan bölgelerimiz en büyük sorun olarak öne çıkanlarımızdandır.
Kentsel Dönüşümün önemli bir yönü de mevcut sistemlerin günün koşullarına ve ihtiyaçlarına göre
yeniden düzenlenmesidir. Altyapı sorunlarının çözülmesi, altyapının korunması, yeşil alanların oluşturulması ve
kentsel estetiğe yönelik projelerin hayata geçirilerek bu bölgelerin de estetik değeri yüksek kaliteli bir yaşam
alanına dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

STRATEJİK AMAÇ 2:

KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM

Gerekçe:
Alaşehir Belediyesi’nin çok göç alan bölgelere yönelik kent kültürü dönüşümü temel stratejisinde;
yerel kültürlerine dayalı, kuvvetli bir örgütlenme ağı olan kültürel dokuyu korumak ve bir üst kent kimliğine
taşımak bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda, Alaşehirli vatandaşların bu kültürel dokudan memnun
oldukları ve sosyal hayatlarının önemli bir parçası olduğu görülmektedir. Bu kültürün mahallelerde oluşmuş
olan yerel sivil toplum kuruluşları (STK) aracılığıyla, sürdürülebilir insani gelişim için temel bir işlev görmesi,
stratejinin ana unsurudur. Bu STK’ ların Alaşehir Belediyesi ile işbirliği çerçevesinde, eğitim, meslek edindirme,
meslek ve beceri kazandırma girişimi destekleme, kadın emeğini değerlendirme, spor ve kültürel aktiviteler,
çevrenin korunması ve düzenlenmesi belediye yönetimine katılma, mahallelerde güvenliğin sağlanması,
gençlerin kötü alışkanlıklardan arındırılması, aile bütünlüğünün korunması ve teşvik edilmesi, dar gelirlilere
yardım, özürlülerin yaşamını kolaylaştırma, ana çocuk sağlığı gibi konularda projeleri hayata geçirmelerine
olanak tanınacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 3:

KURUMSAL DÖNÜŞÜM

Gerekçe:
Alaşehir’ in vizyonunda “Kurumsal Dönüşüm” açısından en önemli beklenti; iyi yönetim ilkelerinin
hayata geçirilmesi, teknik altyapının tamamlanması ve kent bilgi sisteminin kurulması projesi bulunmaktadır.

Yürütülen tüm bu çalışmalarda hem kaliteli insan kaynağı hem de teknoloji yardımıyla hayata geçirmek
amaçlanmaktadır. Uluslararası standartlarda projeleri üretip, kurumsal ilişkileri kuracak ve yönetebilecek insan
kaynağı ile bu projelere fon temini ve proje finansmanı sağlayacaktır. Teknoloji konusunda ise salt araçsal
boyutta değil, belediyenin teknoloji kültürü oluşturularak bu araçların en etkin kullanımı ortaya çıkarılacaktır.
Nitekim kullanılan yöntemler ve araçlar ne denli mükemmel olursa olsun; bunları kullanacak kültür
oluşturulmadığı takdirde, başarı elde etmek mümkün olmamaktadır. Yepyeni bir Alaşehir için planlanan
projelerde Büyükşehir Belediyesi, Merkezi Hükümet, Toplu Konut İdaresi ve üniversiteler ile sıkı bir işbirliği
kurularak, bu kurumların yol göstericiliğinden yararlanılacaktır.
STRATEJİK HEDEF PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Stratejik Amaç 1
Stratejik Hedef 1

Kentsel Dönüşüm
Alt Yapı eksikliklerinin Giderilmesi
Belediye Hizmet, Kültür, Sosyal Hizmet, Eğitim, Sağlık Ve Spor
Alanlarında Gereksinim Duyulan
Tesislerin Yapımı, Mevcutların Bakım, Onarım Ve Tadilatlarının
Yapılması

Performans Göstergesi
Beş Eylül Mahallesi,Kutlu Doğum Park yanında bulunan
(Bakkal Şükrü ) evin restorasyonun yapılması

2015%
100

2016%

2017%

2018%

2019%

-

-

-

25

25

-

İlçemizin ihtiyaç duyulan mahallelerine Büyük Şehir
Belediyesi ile proje hazırlayıp Sosyal Tesis yapılması

-

Mevcut sosyal tesislerin bakım, onarım ve hizmetin
gerektirdiği tadilat ve değişikliklerin yapılması

-

-

-

100

-

İbadethanelerin boya, bakım-onarım ve gereksinim
duyulan değişikliklerin yapılmasında katkı sağlamak

20

20

20

20

20

Mevcut spor alanlarının bakımı, onarımı, değişiklikleri ve
ilave tesislerin yapımı

20

20

20

20

20

Mevcut hizmet binalarımızın boya bakım, onarım ve
tadilatlarının yapılması

-

-

-

100

-

Belediye hizmetlerinin gerektirdiği hizmet merkezleri için
gerekli kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmesi

-

-

100

-

-

Alaşehir İlçemize Kadın Sığınma evi yapılması için Büyük
Şehir Belediyesi ile Ortak Proje hazırlanıp Sunulması

-

-

100

-

-

-

-

-

100

-

20

20

20

20

20

Yeşil Alan Tespiti yaparak uygulama planlarının
hazırlanması

10

10

10

35

35

Peyzaj düzenlemelerin etkisini artırmak mevsimlik çiçek
temin ve yetiştirmek

10

20

20

25

25

-

-

-

100

-

Kapalı ve Açık alanlar içerisinde büyük baş ve küçükbaş
hayvan barınaklarına sahip Modern hayvan pazarı
yapılması
Mevcut park alanlarının düzenlenerek daha iyi bir
görünün ve fayda sağlamak

Ortaklaşa Muhtarlık Hizmet Binalarının yapılmasını
sağlamak

25

25

Stratejik Hedef 2

Alt ve üst yapı ve tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılarak, çağdaş
kent kavramına uygun olarak kentin fiziki kullanıma uygun hale
getirilmesi

Performans Göstergesi

2015%

Asfalt malzemesi alımının yapılması
Mevcut yaya yollarının, araç yollarının yenilenmesi,
yapımı; yol düzenleme, yenileme, tamir, bakım, ilave,
özel ilgi gruplarına uygun ulaşım düzenlemelerinin
yapılması
Yeni imara açılan ve açılması planlanan yerlerin içme
suyu, yağmur drenaj ve kanalizasyon hatlarının
yapılması için MASKİ-Büyük Şehir Belediyesi ile çalışma
yapılması
Mevcut veya yeni yapılacak yollarda kentsel estetik
ölçülere uygun istinat duvarları ve/veya korkulukların
yapımı var olanların bakım ve onarımlarının yapılması
Yayalaştırılmış yol düzenlemelerinin yapılması

20

2016%
20

2017%

2018%

2019%

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

100

-

-

-

-

20

20

20

20

20

Tehlike arz eden binaların çevre emniyetlerinin
sağlanması, sağlatılma

20

20

20

20

20

İlçemiz Mahallelerinde Çiftçilerimizi ihtiyacı olan
Sulama Suyu Sondaj ve sulama Hatlarının Büyük Şehir
Belediyesi ile ortak proje yapılması

20

20

20

20

20

2016%

2017%

2018%

Stratejik Amaç 2

Kültürel Dönüşüm

Stratejik Hedef 3

Yaşam Kalitesinin Artırılması

Performans Göstergesi

2015%

Kültür merkezi yapılması
Alaşehir İlçemize Gençlik Merkezi ve ALMEK (Alaşehir
Belediyesi Meslek Edinme Kursları ) kurulması için
Büyük Şehir Belediyesi ile Ortak Proje hazırlanıp
Sunulması
Alaşehir İlçemize Kadın Sığınma evi yapılması için
Büyük Şehir Belediyesi ile Ortak Proje hazırlanıp
Sunulması

2019%

-

20

20

30

30

-

100

-

-

-

-

-

100

-

-

Stratejik Amaç 3

Kurumsal Dönüşüm

Stratejik Hedef 4

Belediye gelirlerinin her yıl % 5 oranında arttırılarak finansal olanakların
geliştirilmesi ve birimlerin modernize edilmesi

Performans Göstergesi
Belediye Gelirlerindeki Artış Oranı

2015%

2016%

2017%

2018%

2019%

5

5

5

5

5

Motorize Zabıtalar (yunuslar) oluşturma

10

10

10

35

35

Gönüllü Zabıta oluşturulması(örn. Trafik
Müfettişleri)

25

25

25

25

25

Arşiv Sisteminin geliştirilmesi
Elektronik Arşiv yapısının oluşturulması

100

-

-

-

-

Kurumsallaşma yolundan başlatılan eğitim ve
faaliyetlere devam etmek

Başladı

Devam Ediyor.

B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
Belediyelere ve/veya belediye başkanlarına çeşitli kanun ve yönetmelikler ile görev ve yetkiler
verilmiştir. Bu mevzuat hükümlerinin değil, belki isimlerinin bile sayılması bu çalışmanın sınırlarını
aşmaktadır. Zira belediyeler bir taraftan kamu hukukuna dayanan işlemler yaparken diğer taratan özel
hukuka ait işlemler yaparlar. Bu yönüyle bir taraftan kamu hukuku kurallarına, bir taraftan da özel hukuku
kurallarına tabidirler. Yani hem bir özel hukuku tüzel kişisi olarak, alım satım yapmak, kiraya vermek,
sözleşme yapmak, vergi mükellefi olmak gibi hak ve yükümlülüklere sahip oldukları gibi, hem de
kamulaştırma yapmak, imar planı yapmak uygulamak, para cezaları vermek, vergi, harç, katılma payı tahsil
etmek, gibi kamu hukuku hak ve yetkilerine sahiptirler. Ayrıca belediyeler bu faaliyetleri bizzat kendi
personel ve imkânları, ihale ve imtiyaz yöntemi, bağlı kuruluş tesisi, işletme kurmak, şirket kurmak, gibi çeşitli
yöntemlerle yerine getirdiklerinden tabii oldukları mevzuat da farklılaşmakta ve artmaktadır.
Bu çalışmamızda belediyelerin çoğunlukla karşılaştıkları ve sıklıkla icracısı oldukları kanunlara yer
verilmiş, bu kanunlara dayanan yönetmeliklere doğal olarak kapsamda olduğu kabulü ile atıf yapılmakla
yetinilmiştir.
Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Belediyelere ve/veya belediye başkanlarına çeşitli kanun ve yönetmelikler ile görev ve yetkiler
verilmiştir. Ancak temel olarak Büyükşehir belediyelerinin görev ve yetkileri 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanununun 7. Maddesine 11. maddesi ile 5393 sayılı belediye Kanunun 14,15. maddelerinde belirlenmiştir.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. maddesi;
Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık
hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde
1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak
uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar
Plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya
değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin
uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.
c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım
ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını
yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen
yetkileri kullanmak.
d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir
belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.
f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma
hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak;

Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma 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 işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek;
Kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek
g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak,
bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara
ilişkin yükümlülükler koymak;
İlân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad
ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.
h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının
korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve
çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda
depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür
satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler
almak;
Büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve
aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi,
depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak,
kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli
tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak,
arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.(1)
j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek,
yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuarlar kurmak ve işletmek.
k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya
ruhsat vermek.
m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri,
hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek
veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli
desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı
müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere
belediye meclis kararıyla ödül vermek. (2)
n) Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu
kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve
gerekli malzeme desteğini sağlamak. (3)
o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve
işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları
aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak,
kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları
dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.
r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak,
kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları
pazarlamak.
s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili
hizmetleri yürütmek.
t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar
plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları
büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek;
İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit
etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer
afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları
vermek
v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar,
gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal
tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri
yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği
yapmak
y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
z) (Değişik: 12.11.2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike
oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği
sağlamak. Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun
olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. (Değişik ikinci cümle: 12.11.2012-6360/7 md.)
Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve
numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte
yapabilirler.
Büyükşehir belediyesinin imar denetim yetkisi Madde 11- Büyükşehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe
belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve
belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü
bilgi ve belgeler en geç on beş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve
kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir.
Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek
üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik
ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir.
Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, erekli

işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç
ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve
42. maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42. madde
kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez.
İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre
sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve
mezarlıklar;
Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor;
Sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi
hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12.11.2012-6360/17 md.) (…)(Ek cümleler: 12.11.20126360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için
konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek
kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.
b) (…)(1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir
veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi
açabilir ve işletebilir;
Mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent
tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve
onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci
cümle: 12.11.2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir,
amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor
karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan

öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda
bankacılığı yapabilir. (2)
(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.)
Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi
yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden Belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir
belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. (İptal fıkra: Anayasa
Mahkemesi'nin 24.01.2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile. ) Hizmetlerin yerine
getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda
engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. (3) 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. (Ek fıkra:
1.7.2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm
tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları
Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve
girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak
ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin 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 dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken
doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur
suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek;
kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her
türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve
depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan
sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek,
tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat
limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına
izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar
vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve
denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan
seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış 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 dışı malları yoksullara vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin
belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)
depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini
belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma 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 işletmek, işlettirmek veya kiraya
vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809
sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre
kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile
elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
(Ek fıkra: 12.11.2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak
ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün
içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi
vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve
denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla
süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya
tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya
verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
İl sınırları içinde büyükşehir 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 çalışmalarını faiz
almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında
yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri
Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis
edebilir. (Ek cümle: 12.11.2012-6360/18 md.)
Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve
kullanma suyu verebilirler.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla
kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje
karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları
ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.
C- DİĞER HUSUSLAR
Sunulan hizmetler çözüme yönelik olacaktır.
Vatandaşlarımıza saygı esastır.
Yasaların verdiği görevin yerine getirilmesinde eşit ve şeffaf olunacaktır.
Çalışanların mesleki ve davranış eğitimlerine önem verilecektir.
Personelimiz takım ruhu ve işbirliği inancı ile çalışacaktır.
Mesleği ve kurumu küçük düşürecek davranışlara fırsat verilmeyecektir.
Verilen hizmetlerde kalite ön planda olacaktır.

A- MALİ BİLGİLER
1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2014 mali yılı bütçe uygulamamız:
2014 mali yılı Belediyemiz Bütçesi hazırlanması amacı ile Başkanlık makamının 06.06.2014 / 74303013
- 86 sayılı Bütçe çağrısına ilişkin talimat yazıları üzerine Belediye harcama birimlerinin gider bütçesi teklifleri
olan 2014 yılı için 37.632.111,19 TL. 2015 yılı için 35.098.905,00 TL. 2016 yılı için 38.623.820,00 TL. , tabloda
görüldüğü gibi oluşmuş,
Kod
no
01
02
03
04
05
06
09

Gelir türü
Personel Giderleri
S.G.K. Devlet Primi Gid.
Mal Ve Hizmet Alımları
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Yedek Ödenekler
T O P L A M

2014
TAHMİNİ
5.860.821,81
1.085.116,38
22.015.131,00
200.000,00
213.000,00
4.458.042,00
3.800.000,00
37.632.111,19

2015
TAHMİNİ
5.847.726,00
1.091.430,00
21.726.722,00
200.000,00
223.000,00
3.010.027,00
3.000.000,00
35.098.905,00

2016
TAHMİNİ
6.423.541,00
1.200.250,00
24.122.002,00
200.000,00
248.000,00
3.430.027,00
3.000.000,00
38.623.820,00

2014 yılı için 36.000.000,00. TL. 2015 yılı için 32.000.000,00 TL. 2016 yılı için ise 33.000.000,00 TL.
tahmini gelir ede edileceği Mali hizmetler Müdürlüğü tarafından bildirilmiş, 2014 Mali yılı için 38.000.000,00
TL., 2015 yılı için 33.000.000,00 TL , 2016 yılı için 34.000.000,00 TL ile bütçe denkliği sağlanmaya çalışılmıştır.
Kod
no
01
02
03
04
05
06
09

Gelir türü
Personel Giderleri
S.G.K. Devlet Primi Gid.
Mal Ve Hizmet Alımları
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Yedek Ödenekler
T O P L A M

Kod
no
01
03
04
05
06

2014
TAHMİNİ
5.859.210,62
1.085.116,38
21.564.629,00
1.200.000,00
1.178.000,00
3.413.044,00
3.700.000,00
38.000.000,00

2015
TAHMİNİ
5.886.409,00
1.079.460,00
18.410.101,00
1.300.000,00
1.124.000,00
1.600.030,00
3.600.000,00
33.000.000,00

2016
TAHMİNİ
6.410.359,00
1.186.750,00
18.722.861,00
1.400.000,00
1.215.000,00
1.465.030,00
3.600.000,00
34.000.000,00

Gelir türü
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış Ve Yardımlar
Diğer Gelirler
Sermaye Gelirleri

2014
2015
2016
TAHMİNİ
TAHMİNİ
TAHMİNİ
5.741.000,00 5.432.000,00 5.555.000,00
5.527.000,00 2.766.000,00 2.941.000,00
111.000,00
111.000,00
111.000,00
26.461.000,00 24.624.000,00 25.322.000,00
160.000,00
67.000,00
71.000,00

T O P L A M

38.000.000,00 33.000.000,00 34.000.000,00

Tabloda görüldüğü gibi hazırlanan Bütçenin aynen kabulüne ve Başkanlığa geri iade edilmesine, 2014
Ekim Ayı içersinde yapılacak Meclis Toplantısında görüşülmek üzere Ekim ayının 1. gününden önce Belediye
Meclisine sunulmasına şeklindeki ENCÜMEN Kararı alınmış.

Belediye Meclisinin 02.10.2013 tarihli toplantısının 11–137 no.lu kararı ile 28.10.2013 tarihinde
yapılan 3.birleşiminde yukarıda belirtilen 2014 Mali Yılı Bütçe Komisyon Raporu OYBİRLİĞİ/ OYÇOKLUĞU ile
kabul olunmuştur.
Görüşülen bütçe 38.000.000,00 TL olarak kabul edilmiş ve gelir bütçesi ile denklik sağlanmıştır.
01.01.2013 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir.
Buna göre;
Kurum bazında Bütçemiz;
KURUMSAL

FONKSİYONEL

SINIFLANDIRMA
I
46
46
46

II

III IV

TL.

TL.

TL.

SINIFLANDIRMA

2014 YILI

2015 YILI

2016 YILI

I

ÖDENEĞİ

ÖDENEĞİ

ÖDENEĞİ

45
45 07

II

III

IV AÇIKLAMA

BELEDİYE
MANİSA İLİ
ALAŞEHİR BELEDİYESİ

38.000.000,00

33.000.000,00

34.000.000,00

Şeklinde oluşmuş, ayrıntılar olarak baktığımızda ise;
ÖZEL KALEM BÜTÇESİ alt birimleri ile birlikte;
46 45 07 02
ÖZEL KALEM
46 45 07 02 01 ( ÖZEL KALEM )
46 45 07 02 01 BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ

3.577.441,28
3.450.110,93
127.330,35

3.637.029,00
3.552.010,00
85.019,00

3.909.219,00
3.816.510,00
92.709,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ
46 45 07 18
YAZI İŞLERİ MÜD.LÜĞÜ
46 45 07 18 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

274.735,31
274.735,31

292.489,00
292.489,00

316.009,00
316.009,00

224.134,00
224.134,00

241.154,00
241.154,00

HUKUK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ;
46 45 07 24
HUKUK HİZMETLERİ MÜD.
46 45 07 24 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

209.764,22
209.764,22

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ alt birimleri ile birlikte;
46 45 07 30
46 45 07 30 01
46 45 07 30 01
46 45 07 30 04
46 45 07 30 05
46 45 07 30 06
46 45 07 30 06

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL KAMU HİZMETLERİ
( OTO İKM.– MEZARLIK )
MEZARLIK HİZMETLERİ
EKONOMİK İŞLER VE HİZ.
(PARK BAHÇE HİZM.)
ÇEVR.KORM.KONTR.HİZM.
( KANALİZASYON HİZM. )
İSK. VE TOP. REF. HİZ.( FEN
İŞL )
SU TEMİNİ İŞLERİ VE
HİZMETLERİ

16.752.823,92

13.444.463,00

13.218.263,00

3.216.073,01
33.368,75

3.340.061,00
0,00

3.494.611,00
0,00

5.393.093,77

3.634.221,00

3.657.171,00

4.001,00

0,00

0,00

7.922.925,96

6.470.181,00

6.066.481,00

183.361,43

0,00

0,00

İTFAİYE HİZMETLERİ BÜTÇESİ;
46 45 07 31
İTFAİYE HİZMETLERİ
46 45 07 31 03 KAMU DÜZ. VE GÜV. HİZ.

246.351,71
246.351,71

0,00
0,00

0,00
0,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ alt birimleri ile birlikte ;
46 45 07 32
MALİ HİZM. MÜD. LÜĞÜ
46 45 07 32 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ
46 45 07 32 04 EKO. İŞL. VE HİZ.(HAL)

5.319.649,92
5.286.223,07
33.426,85

5.338.762,00
5.338.762,00
0,00

5.514.262,00
5.514.262,00
0,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ ;
46 45 07 33
İMAR VE ŞEHİRCİLİK HİZM.
46 45 07 33 06 İSKAN VE TOPL.REF.HİZ.

977.591,55
977.591,55

592.664,00
592.664,00

581.874,00
581.874,00

0,00
0,00

0,00
0,00

851.892,00
851.892,00

938.122,00
938.122,00

VETERİNERLİK HİZMETLERİ TABİPLİĞİ BÜTÇESİ ;
46 45 07 34
VETERİNERLİK HİZM.
46 45 07 34 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZ.

146.844,28
146.844,28

ZABITA HİZMETLERİ BÜTÇESİ ;
46 45 07 35
ZABITA HİZMETLERİ
46 45 07 35 03 KAMU DÜZ. VE GÜV. HİZ.

805.217,77
805.217,77

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ alt birimleri ile birlikte;
ÇEVRE KORUMA VE KONT.
46 45 07 36
HİZM. MÜD. LÜĞÜ
46 45 07 36 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ
ÇEVRE KORUMA HİZMET.
46 45 07 36 05 ( ATIKSU HİZMETLERİ )
İSKAN VE TOP.REF. HİZ.
46 45 07 36 06 (İÇME SUYU HİZMETLERİ)

773.792,43
220.114,00

122.114,00
122.114,00

134.464,00
134.464,00

162.994,51

0,00

0,00

390.683,92

0,00

0,00

7.569.157,00
7.569.157,00

8.113.857,00
8.113.857,00

TEMİZLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ ;
46 45 07 37
TEMİZLİK HİZMETLERİ
46 45 07 37 05 ÇEVRE KORUMA HİZMET.

7.824.359,06
7.824.359,06

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ ;
46 45 07 39
KÜLT.VE SOS. İŞL. MÜD.
46 45 07 39 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ
şeklinde oluşmuştur. Gelir Bütçemiz ise ;

1.091.428,55
1.091.428,55

927.296,00
927.296,00

1.032.776,00
1.032.776,00

Kod
no
01
03
04
05
06

Gelir türü
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış Ve Yardımlar
Diğer Gelirler
Sermaye Gelirleri

2013
2014
2015
TAHMİNİ
TAHMİNİ
TAHMİNİ
3.600.000,00 3.839.000,00 4.009.000,00
7.858.000,00 7.815.000,00 7.894.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
21.337.000,00 19.216.000,00 19.462.000,00
185.000,00
110.000,00
115.000,00

T O P L A M

33.000.000,00 31.000.000,00 31.500.000,00

şeklinde oluşmuştur.
2014 mali yılı bütçesi tabloda da görüldüğü gibi 38.000.000,00 TL. düşünülmüş, fakat 6360 sayılı
Kanunla Kurumumuzdan devir edilmesi gereken iş kollarının Valilik emri ile sürdürülmesine devam edilmesi
isteği üzere 30.000.000,00 TL. Ek bütçe yapılması ihtiyacı oluşmuştur. Giderlerimizin oluşacağı gibi gelir
kalemlerimizin de bu süre içerisinde artacağı da düşünülmüş fakat tahmin edildiği gibi olmadığı süreç
içerisinde görülmüştür.
Ek bütçe;
Gelirlerimizde

I
01
03
03
03
03
05
05

GELİRİN
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
KODU
II III IV V
6 9 53
İşgal Harcı
1 2 58
Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler
1 2 60
Tarımsal Faaliyetlere İlişkin Gelirler
1 2 99
Diğer Hizmet Gelirleri
6 1 99
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
2 2 51
Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar
9 1 99
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler
GENEL TOPLAM

2014 YILI
EK
BÜTÇE
TL.
1.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
5.000.000,00
1.000.000,00
15.000.000,00
5.000.000,00
30.000.000,00

Giderlerimiz;
Personel giderlerini Karşılama
Ödeneği
09 6 1 01 Yedek Ödenek
03 5 1 04 Müteahhitlik Hizmetleri
06 5 7 07 Yol Yapım Giderleri
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar,
03 6 1 01
Organizasyon Giderleri
Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar,
03 6 2 01
Organizasyon Giderleri
06 6 2 01 Malzeme Giderleri
03 5 1 04 Müteahhitlik Hizmetleri
03 5 9 90 Diğer Hizmet Alımları
GENEL TOPLAM

46 45 07 32 01 1 2

5 09 1 1 01

2.000.000,00

46 45 07 32 01 1 2
46 45 07 30 06 2 0
46 45 07 30 06 2 0

5
5
5

9.000.000,00
5.000.000,00
3.000.000,00

46 45 07 02 01 1 1

5

46 45 07 02 01 1 1

5

46 45 07 32 01 1 2
46 45 07 37 05 1 0
46 45 07 39 01 1 9

5
5
5

1.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
5.000.000,00
1.000.000,00
30.000.000,00

2014 yılı gelir tablomuzu tahmini ve gerçekleşme olarak inceleyelim;
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Güncel

Ekonomik Kodlar
( I. Düzey )

2014

Personel Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi
Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
09
Transfer Giderleri
Genel Toplam

46.461.000,00

9.756.978,43

310

10.000,00

21.821.395,93

Tahmini
Oluşan
Gerçekleşen
2014
Ek Bütçe ile
5.741.000,00 6.741.000,00 5.676.454,10
5.527.000,00 14.527.000,00
9.756978,43
111.000,00
111.000,00
310,00
26.461.000,00 46.461.000,00 21.821.395,93
160.000,00
160.000,00
312.065,36
-16.624,52
38.000.000,00 68.000.000,00 37.583.828,34

160.000,00

100.000,00

34.564.629,00
1.200.000,00
1.178.000,00
9.413.046,00
14.700.000,00
68.000.000,00

21.564.629,00
1.200.000,00
1.178.000,00
3.413.044,00
3.700.000,00
38.000.000,00

111.000,00

1.000.000,00

14.527.000,00

5.676.454,10

6.741.000,00

10.000.000,00

1.031.664,32

1.085.116,38

Ekonomik Kodlar
( I. Düzey )
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.
Alınan Bağış ve Yardımlar
Diğer Gelirler
Sermaye Gelirleri
Red ve İadeler ( - )
Genel Toplam

100.000.000,00

5.912.660,68

5.859.210,62

02

-16.624,52

1.000,00
100,00
10,00
1,00

TAHMİN
GERÇEKLEŞEN

0

01
03
04
05
06
09

2014

312.065,36

01

Ek Bütçe ile

2014 mali yılı gelir tablomuz ve grafiksel olarak oluşumu görüldüğü gibi olup, 2013 mali yılından
tahsilâtı gerçekleşmeyen 10.190.591,02 TL. ile 2014 mali yılında tahakkuk eden 36.479.427,35 TL. gelir
tahakkuku ile birlikte toplam 46.670.018,37 TL. olmuştur. Bu tahakkukun 37.583.828,34 TL. si tahsil edilmiş,
bu tahsilattan 16.624,52 TL. geri iade edilmiş, tahsili sağlanamayan 9.102.814,55 TL. ise gelir alacağı olarak
2015 yılına devir edilmiş, bu duruma göre toplam Tahakkuk üzerinden % 80,50 gerçekleşme oluşmuştur.
GİDER BÜTÇESİ
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA

46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46

2014 YILI
ÖDENEĞİ

AÇIKLAMA

02
18
24
30
31
32
33
34
35

BELEDİYE
MANİSA İLİ
ALAŞEHİR BELEDİYESİ
ÖZEL KALEM
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK HİZMETLERİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İTFAİYE HİZMETLERİ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
VETERİNERLİK HİZMETLERİ
ZABITA HİZMETLERİ

68.000.000,00
5.650.209,15
274.735,31
211.085,97
24.356.767,68
246.351,71
19.319.649,92
1.256.575,91
146.844,28
805.217,77

46 45 07 36
46 45 07 37
46 45 07 39

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL HİZMETLERİ
TEMİZLİK HİZMETLERİ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

816.774,69
12.824.359,06
2.091.428,55

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

0103040506-

Genel Kamu Hizmetleri
31.138.594,58
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerine 1.051.569,48
Ekonomik İşler ve Hizmetler
5.655.956,76
Çevre Koruma Hizmetlerine
12.878.980,06
İskân ve Toplum Refahı Hizmetlerine
17.274.899,12

PROGRAM OLARAK AYRILAN ÖDENEKLER TOPLAMI

68.000.000,00

PROGRAM OLARAK AYRILAN ÖDENEKLER
Genel Kamu Hizmetleri
17.274.899,12

Kamu Düzeni ve
Güvenlik Hizmetlerine
31.138.594,58

Ekonomik İşler ve
Hizmetler
Çevre Koruma
Hizmetlerine
İskân ve Toplum Refahı
Hizmetlerine

12.878.980,06
1.051.569,48
5.655.956,76

2014 yılı tahmini bütçemizi harcama birimleri olarak ele aldığımızda;

2014 yılı tahmini bütçemizi harcama birimleri
5.577.441,28

2.091.428,55
12.824.359,06

274.735,31

ÖZEL KALEM

209.764,22

YAZI İŞLERİ
HUKUK HİZMETLERİ

773.792,43

FEN İŞLERİ
İTFAİYE HİZMETLERİ

805.217,77
MALİ HİZMETLER

146.844,28

İMAR VE ŞEHİRCİLİK
VETERİNERLİK HİZMETLERİ

977.591,55

ZABITA HİZMETLERİ
24.752.823,92

ÇVR.KOR.KONT HİZMETLERİ
TEMİZLİK HİZMETLERİ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER

19.319.649,92
246.351,71

Harcama Birimleri
Özel Kalem

Bütçe Ödeneği
3.650.209,15

Ek bütçe
2.000.000,00

Eklenen (+)

Eksilen (-)

Net ödenek

Kullanılan

İmha

4.261.677,77

2.026.850,00

7.885.036,92

6.308.153,78

1.576.883,14

Yazı İşl. Müd.

274.735,31

20.559,25

10.030,00

285.264,56

248.565,74

36.698,82

Hukuk İşl. Müd.

211.085,97

153.663,18

250,00

364.499,15

305.355,79

59.143,36

8.161.391,92

5.469.638,25

27.048.521,35

17.705.205,10

9.343.316,25

128.474,70

4.521,72

370.304,69

360.860,73

9.443,96

452.660,98

11.147.443,07

8.624.867,83

1.968.965,47

6.655.902,36

Fen İşl.Müd.

16.356.767,68

İtfaiye Hizm.

246.351,71

8.000.000,00

Mali Hizm.Müd.

5.319.649,92

14.000.000,00

İmar ve Şeh. Hiz.Müd.

1.256.575,91

243.267,89

185.500,00

1.314.343,80

905.746,45

408.597,35

Veterinerlik Hizm.

146.844,28

56.392,97

5.932,97

197.304,28

170.282,19

27.022,09

Zabıta Hizm.

805.217,77

381.017,04

8.000,00

1.178.234,81

1.024.488,89

153.745,92

Çev.Kor. Kont. Hizm.

816.774,69

1.181.186,48

91.784,00

1.906.177,17

1.006.305,78

899.871,39

Temizlik Hizmetleri Müd.

7.824.359,06

5.000.000,00

539.148,99

1.324.148,99

12.039.359,06

5.761.668,81

6.277.690,25

Kül. Ve Sosy. İşl. Müd.

1.091.428,55

1.000.000,00

1.280.425,28

67.350,00

3.304.503,83

1.816.763,99

1.487.739,84

Park ve Bahçeler Müd.

0,00

3.589.182,55

107.600,00

3.481.582,55

2.182.975,40

1.298.607,15

20.449.049,00

20.449.049,00

68.000.000,00

TOPLAM

38.000.000,00

30.000.000,00

39.765.338,12 28.234.661,88

2010 yılı elde edilen 19.169.054,08 TL. net gelirimiz olup, bunu 18.445.138,16 TL. giderimiz
takip etmiştir, 2011 yılında gelirimiz 24.040.051,03 TL. olduğu görülmüş, 22.289.789,99 TL giderimiz
gerçekleşmiştir. 2012 Mali yılında ise gelirimiz 25.963.338,92 TL. net gelirimiz oluşmuş, 35.335.640,75
TL giderimiz ile yatırımların arttığı, fakat borçlanmaya gidildiği de görülmektedir.
2013 mali yılı ise; elde edilen 37.347.372,56 TL.
net gelirimiz üst düzeyde olup, bunu
40.562.634,49 TL. giderimiz takip etmiş, belediyemiz bu yıl performansını yükseldiğini gözler önüne
sergilemiştir. 2014 mali yılında 37.583.828,34 TL. gelirimizi 39.765.338,12 TL. giderimiz karşılamış ve

aradaki farkın borçlanma ile karşılandığı görülmüştür.

Üstteki tablolarda da bu değerlendirmeler verilmiştir..
2014 Mali yılında hesaplardaki dağılımın yıl bazındaki farkını ortaya koymuştur.

50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
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GELİR
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GİDER

Giderlerimizi genel açıdan baktığımızda daha net bir bilgi elde edebiliriz.
Harcama Birimleri
PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARINA DEVLET
PİRİMİ GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIMI
GİDERLERİ

Bütçe Ödeneği

Ek bütçe

Eklenen (+)

Eksilen (-)

Net ödenek

Kullanılan

İmha

5.912.660,68

3.503.627,56

135.210,17

9.281.078,07

8.438.241,66

842.836,41

1.031.664,32

463.452,18

35.908,29

1.459.208,21

1.336.873,31

122.334,90

12.212.433,63

8.261.887,47

38.515.175,16

23.490.330,75

15.024.844,41

21.564.629,00

13.000.000,00

FAİZ GİDERLERİ

1.200.000,00

1.554.135,63

2.754.135,63

2.481.954,45

272.181,18

CARİ TRANSFERLER

1.178.000,00

151.000,00

1.329.000,00

297.797,92

1.031.202,08

SERMAYE GİDERLERİ

3.413.046,00

6.000.000,00

1.039.374,50

10.938.071,50

3.720.140,03

7.217.931,47

TRANSFERLER

3.700.000,00

11.000.000,00

10.976.668,57

3.723.331,43

0,00

3.723.331,43

38.000.000,00

30.000.000,00

20.449.049,00

68.000.000,00

TOPLAM

2.564.400,00

20.449.049,00

39.765.338,12 28.234.661,88

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ
1 Araç ve Gereçlerin Yenilenmiş ve Bakımlarının Yapılmış Ve Hizmet Görür Olması
2 Belirlenen Hedeflere Ulaşılmadaki Kararlılığımız
3 Beşeri Münasebetlerin İyi Bir Durumda Olması
4 Bilgi Birikiminden Faydalanabileceğimiz İnsan Gücünün Fazla Olması
5 Başarılı bir Network ağının kurulmuş olması ile İnternet ortamında tüm bilgi alışverişlerinin
gerçekleştirilebilmesi,
6 Bilişim Teknolojisine Önem Verilmesi
7 Bölgenin Coğrafik, Sosyo Ekonomik Yapısının İyi Biliniyor Olması
8 Çalışanların Çoğunun İlçede oturuyor olması
9 Diğer Kurumlarla Çalışmalarda Koordinasyon Ve Uyum içerisinde Olunması
10 Halkımızdaki İmece Anlayışının Güçlü Olması
11 Halkın Beklentilerinin Bilinmesi
12 Halkın Yönetime Güven Duyması
13 İlçe Nüfusunun son yıllardaki artışı,
14 İlçede Suç İşleme Oranının Düşük Olması
15 İlçenin Sorunlarının Yöneticiler Tarafından İyi Bilinmesi
16 Kaliteli Bir bilgisayar Ağının Bulunması
17 Kurumun Zayıf Taraflarının Üst Yönetimce İyi Bilinmesi
18 Belediye Meclisinin Halkın İsteklerine Duyarlı Olması
19 Norm kadro çalışmalarının tamamlanmış olması
20 Personelin kendi aralarındaki ilişkilerinin iyi olması
21 Personelin Vatandaşa Karşı İyi Niyetli Olması
22 Planlamalarımıza Üst Yönetimin Destek Vermesi
23 Planlamaya Ve Gelişime Açık bir Yönetim Anlayışının Olması
24 Siyasi İradenin Belediyecilik Anlayışının Pozitif Yönde Gelişmesi
25 Siyasi Yönetimdeki Devamlılık
26 Üst Yönetimin Kararlılığı
27 Yapılan Faaliyetlerin Tanıtımının İyi Olması
28 Yatırımcıların Gözünde Her gün Artan Bir Cazibe Merkezi Olması
29 Yetki Sorumluluk Ve İletişimin Güçlü Olması
30 Yönetimin Yatırımcıları Teşvik Etmesi
31 Taşınmazlara ait kayıtların tutulması, güncelleştirilmesi
32 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun getirdiği yetki ve sorumlulukların önceki Kanuna göre daha geniş olması,
33 Belediyemizde yapılan çalışmalarda veya verilen hizmetlerde hedef kitle ile yakın irtibat kurulması,
34 Belediyemiz yönetim ve çalışmalarının Halk nezdinde başarılı bir imaja sahip olması,
35 Bilgisayar programlarımızın Bütçe, Muhasebe, Gelirler ve Maaş yönünden entegre ve koordineli olması,
36 Çalışanlarımızca “Birlikte Çözüm Yöntemi’’ ilkesinin benimsenmiş olması,
37 Proje ve tasarım programlarının araştırılarak, güncel teknolojinin takip edilmesi,
38 Yatırımların zamanında gerçekleştirilmesi,
39 Çevre ve hayvan haklarına duyarlı bir yönetim anlayışına sahip olması,
40 Belediyemizin sivil toplum kuruluşları ve derneklerle olan ilişkilerinin güçlü olması,
41 Belediye Meclisi ile Belediye yönetiminin iletişiminin iyi olması,
42 Sahipsiz hayvanların rehabilitasyonunun etkin olarak yapılıyor olması

ZAYIFLIKLARIMIZ
1 Başıboş hayvanların çokluğu sebebiyle mücadelenin zorluğu
2 Belediye borçlarının artması
3 Belediye gelirlerinin yetersiz olması
4 Bilgi paylaşımının zayıf olması
5 Bölge halkının kültür seviyesinin düşük olması
6 Bütçede planlanan projelere dışına çıkılması
7 Şehir Merkezinde var olan sit sorunu
8 Diğer kamu kurumlarının bölgeye yatırım yapmaması
9 Doğalgazın ilçemize girmemiş olması
10 Gecekondu niteliğindeki yapıların fazlalığı
11 Halkın ekonomik ve sosyal yapısının yetersiz olması
12 İmar planı ve altyapı eksikliğinin zorlukları
13 Taşeron İşçi giderlerinin yüksek olması
14 İşlerin tanıtımının zayıf olması
15 İşsizlik sorununun artması
16 Koordinasyon eksikliğinin bulunması
17 Personelin gelişime yeterli ilgide olmaması
18 Personelin diyaloglarının yetersizliği
19 Sanayi ve ticari alanlarının geliştirilmemiş olması
20 Yapı yasaklı alanların çok olması
21 Yetişkin personelin istihdam edilememesi
22 Şehir içinde oluşan otopark sorunu
23 Hizmet binasının yetersizliği, yenilenmemiş olması
24 Hizmet birimlerinin dağınık olması
25 Toplu konut alanlarının olmaması
26 Düşkün ve yaşlılar için merkezi idarenin bakım evlerinin olmaması
27 Personel arasında ücret dengesizliği
28 Bilgisayar kullanan personelin bilgisayar dilleri noktasında eğitim ihtiyacının olması
29 Belediye hizmet birimlerinin dağınık olması ve fiziki yapı itibariyle hizmet üretmeye yeteri kadar uygun
olmaması
30 Sosyal Belediyecilik alanında yeterli sayıda uzman personelin bulunmaması
31 5018 ve 5393 Sayılı yasalarla Belediyelerin görev, Mali süreç ve yapıları değiştirilmesine rağmen Belediye
Gelirleri kanununun henüz değiştirilmemiş olması
32 İlçede trafik ve otopark sorununun yaşanması
33 Performans Programı ve Faaliyet Raporlarının takip edilebileceği bir yazılım programının olmaması
34 Fotoğraf ve görüntü arşivinin teknolojik olarak yetersiz olması ve Montaj-aktarım sisteminin kurulmamış
olması
35 İç denetim ve stratejik planlama kavramının yeni olması ve İç denetçimizin olmaması
36 Birimlerin arşiv ve dokümantasyon olanaklarının yetersizliği ve Modern bir arşiv sisteminin kurulamamış
olması
Şeklinde sıralayabiliriz.

Sanayi esnafının şehir içinde olması nedeni ile yapılaşmada olumsuzlukların yaşanıyor olmasının
tedbirleri alınmalı, İlgili Müdürlüklerle koordinasyonu sağlanarak gereği hususunda çalışmalar başlatılmalı.
Alt ve Üst yapı çalışmalarının yapılacağı güzergâhlarda yolun araç bakımından temizlenmesi ve trafik ile
ilgili herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli tedbirlerin sağlanması ile ilgili müdürlüklere koordineli
çalışma bilgileri verilmeli ve yapılacak toplantılarla bunun sağlanması gerekmektedir.
Devam etmekte olan Modern (elektronik arşiv) arşiv çalışmasına yeterli kaynak ve personel aktarılarak,
çalışmalar hızlandırılmalıdır.
İş akışının sağlanmasında aynı işi yapan personel arasındaki ücret dengesizliğinin giderilmesine yönelik
düşünceler geliştirilmelidir.
Sosyal Belediyecilik alanında uzman ve deneyimli personel istihdamına öncelik verilmelidir.
Performans Yönetimi ile Ön mali kontrol süreçleri genel çalışma uygulamaları içinde daha önemli hale
getirilmelidir.
Belirli dönemlerde müdürlüklerden stratejik plan ve performans programında yer alan faaliyetlerin
hangi ölçüde gerçekleştirildiğinin ve faaliyetle ilgili bütçenin ne kadarını harcadıklarının analiz ve raporlama
işlemlerinin yapılması istenmelidir.
Stratejik plana uygun çalışmalar yapılıp yapılmadığı ve dışına çıkılması durumunda stratejik plana ek
talep bildirimlerinin olup olmadığı üst yönetim tarafından kontrol edilmeli ve sorgulanmalıdır.
İdarenin yatırım programının hazırlanarak, uygulama sonuçlarının izlenmesi ve yıllık yatırım
değerlendirme raporunun hazırlanması çalışmaları başlatılmalıdır.
Kurum içi verimliliği arttırmak ve tasarruf yöntemlerinin geliştirilmesi için gerekli ön araştırmalar
yapılmalıdır.
Doğrudan temin alımlarında titizlikle teklif alınması ve toplu alımlara yönelik Müdürlükler arası
koordineli çalışmalar yapılmalı, uygulamaya geçilmelidir.
Çalışan personelin daha verimli ve aktif olması için aralarındaki iletişimin kuvvetlendirilmesi ve sosyal
aktivitelerin düzenlenmesi, ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştiren ve yükselten uygulama ve yaklaşımların
benimsenmesi ile motivasyonlarını arttırıcı tedbirlerin alınması ile bu yönetim anlayışının sürekli ve kalıcı hale
getirilmesi sağlanmalıdır.
İç hizmet eğitimi alınarak, düzenli, toplu, uygulamalı bilgilendirmeye gidilmeli, bu konuda bir müdürlük
ya da alt birimi yetki ile görevlendirilmelidir.
Belediyemiz Müdürlüklerinin diğer Belediyelerin ilgili Müdürlükleriyle iletişim kurmalarının ve karşılıklı
fikir alış verişinde bulunmalarının faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, kıyaslama ve kontrol imkânı sağlayacağı
düşünülmeli ve uygulama çalışmalarına geçilmelidir.
Ruhsatsız ve Plana aykırı yapılaşmaya karşı yıllardır sürdürülen kararlı tutumun devam ettirilmesi ve
Mahalle bazında paneller düzenlenerek ‘Ruhsatsız yapıların olumsuzlukları’ konusunda ilçe halkımız
bilinçlendirilmelidir.
Birimler arası eşgüdüm ve sorunsuz bilgi akışı sağlanarak, araç gereç yönünden zayıf olan hizmet
birimleri güçlendirilip, ihtiyacı olan birimler personel yönünden desteklenerek, verimli çalışmayı teşvik edici
uygun ortam oluşturulmalı ve Kurum içi iletişimi sağlamak amacıyla toplantılar, oturumlar, paneller vs..
düzenlenmeli, bunu aylık periyotlarda yapmalı, her müdürlük çalışmalarını, planlarını ve ihtiyaçlarını tüm
birimlerin bilgisi dahilinde aktarmalı ve bilgilendirmelidir.
Kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla, sivil toplum örgütleri ile var olan ilişkiler geliştirilerek,
genişletilmeli, karar alma ve uygulama süreçlerine etkin bir biçimde katılımları sağlanmalı, ilgili meslek odaları
ve sivil toplum kuruluşları ile ortak hizmet projelerinin yürütülmesi sağlanmalıdır.
Anket, referandum ve toplantı gibi yöntemlerle Alaşehir halkının eğilim, görüş ve önerileri belediye
yönetimine ve uygulamalarına taşınmalıdır.

Mahalle Muhtarlarımızla sağlanan olumlu ilişkilerin sürdürülmesine önem verilmelidir.
Belediye hizmetlerinin planlanmasında kadınlara, çocuklara ve gençlere verilen önem ve öncelik devam
etmeli, bu kesimlere yönelik hizmetler yaygınlaştırılmalı ve niteliği yükseltilmelidir.
Hizmet ve faaliyet uygulamalarında çevreci yaklaşım ve şehir şantiyeciliği anlayışı yerleştirilmelidir.
Sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunların çözümü noktasında toplumsal katılımın arttırılması amacıyla
bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Afet durumlarında güvenli gıda / su temini ve salgın hastalıklarla mücadele konularında ve acil sağlık,
ilkyardım hizmetine yönelik eksiklerin tespiti ve giderilmesi amacıyla çalışmalar yapılmalıdır.
Bisiklet kullanımının teşviki, özendirilmesi ile Bisiklet yollarının yeterli düzeye ulaştırılması ve mevcut
Otopark kapasitesinin arttırılması amaçlanmalıdır.
Tüm Birimler Büyükşehir Yasasının faaliyete geçmesinden önce bilgilendirilmeli, her Müdürlük
birimlerini düşen görev, yetki ve çalışmalar hakkında rapor istenmeli, buna hazırlıklı olmaları sağlanmalıdır.
Üst Yönetim tarafından kurulacak bir komisyon ve başkanlık sistemi ile Büyükşehre bağlı olmanın tüm
halleri değerlendirilmeli, raporlanmalı, görev taksimi, görev kapsamı, personel Analizi, mevcut veri
aktarımların oluşmasına ilişkin raporlar hazırlanmalı, dahil edilen mahalle ve beldelerde şube, vezne ve
servisler açılmasına ilişkin çalışmalar başlatılmalıdır.
Jeotermal kullanımı, değerlendirilmesi ve pilot bölgelerde deneme çalışmaları için ilgili
Müdürlüklerden kapsamlı değerlendirme raporu ve etüt çalışmaları istenilmeli, halkın bu olanaktan
yararlanması sağlanılmalıdır.

Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. 20.01.2015

Gökhan KARAÇOBAN
Belediye Başkanı

Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. 20.01.2015

Cemal PINAR
Özel Kalem Müdürü

Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. 20.01.2015

Sevil DERİCİOĞLU
Yazı İşleri Müdürü

Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. 20.01.2015

Nur Burçak DERELİOĞLU
Hukuk İşleri Müd. Vek.

Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. 20.01.2015

Emin DİKİCİ
Fen İşleri Müdürü

Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. 20.01.2015

Murat CAN
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. 20.01.2015

Cuma VURAL
İmar ve Şehircilik Müdürü

Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. 20.01.2015

Erol KACAR
Zabıta Müdürü

Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. 20.01.2015

Halil KOÇ
Çevre Korumu ve Kontrol
Hizmetleri Müdürü

Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. 20.01.2015

Halil Ozan YILDIZ
Ruhsat Denetim Müdürü

Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. 20.01.2015

Erkan BOĞA
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. 20.01.2015

Kadriye ÖZDOĞAN
Park ve Bahçeler Müdürü

