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I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
Misyon:

Katılımcı yerel yönetim anlayışıyla, mahalli müşterek ihtiyaçları karşılayan; kaynaklarını etkin ve verimli kullanan
bir kurum olmak.

Vizyon:

Toplumun bütün kesimlerinin geleceğe güvenle bakabildiği, yaşam kalitesi yüksek bir Yenişehir inşa etmek.

1

Yetki:

İdaremiz faaliyetleriyle ilgili yetkisini;  5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve
diğer ilgili Kanunlardan almaktadır. Belediyemizin yetkileri Kanunun 15. maddesinde belirtilmiştir.
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.
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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 Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla
süresi kırkdokuz 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 nci 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.
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Görev ve Sorumluluklar:
İdaremizin görev ve sorumlulukları; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinde belirtilmiştir.

Madde 14: Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
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. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (…)(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 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) 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.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla
yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın
binde on ikisini geçemez.
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.
(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.

4

C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
Belediyemiz Tarihi Binasında hizmet veren birimlerimiz; Başkanlık Makamı, Özel Kalem Müdürlüğü ve Sekreterlik   
,Zabıta Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü  YG-21, İş-Kur, Gıda Bankası Derneği hizmet vermektedir.
Yeni Belediye Binamızda hizmet veren birimlerimiz şunlardır Başkanlık Makamı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali
Hizmetler Müdürlüğü, , Tahakkuk ve Tahsilât Servisi, , İmar İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,
Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü,
Bunun yanı sıra Kültürel ve Sosyal faaliyetler kapsamında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde,
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile kurs ve eğitimlerin yapıldığı Kütüphane Sokaktaki Kurs Merkezi ,Sportif
faaliyetlerin yapıldığı Gençlik ve Spor Kompleksinde, İşletme Müdürlüğü , Yılmaz Mahallesi Kültür Merkezi, Sinan
Paşa Külliyesinde Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi kapsamında başta Mutfak Atölyesi ,El Sanatları Ve Dikiş
Atölyesi ,Teknoloji ve Tasarım Atölyesi, engelli vatandaşlarımızın faydalandığı Engelsiz Yaşam Merkezi binalarında,
Tabakhane Mahallesi Mezbaha Sokakta Temizlik İşleri Müdürlüğü ve şantiyesi, Tabakhane Mahallesi İnegöl
Caddesinde  Fen İşleri Müdürlüğü , Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şantiyeleri İznik Caddesinde Belediye Sosyal
Tesisimiz  ile Kurtuluş Mahallesinde Matay Spor Tesislerinde hizmetlerini sunmaktadır.
Yine idaremiz görev sorumlulukları ile ilgili faaliyetlerini yürütürken aşağıdaki listede belirtilen makine parkı ve
ekipmanı kullanmaktadır;
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2- Örgüt Yapısı
İdaremiz örgütsel yapı itibariyle Başkanlık Makamına bağlı olarak aşağıdaki birimler aracılığıyla faaliyet göstermiştir.
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3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :
En son bilişim teknolojilerini takiben; (7 Adet) Sunucu (4 Windows, 3 Linux tabanlı), (120 Adet) Masaüstü bilgisayar, (11
Adet) Dizüstü Bilgisayar, (3 Adet) Tablet Pc, (39 Adet) Yazıcı, (1 Adet) El Terminali, (4 Adet) Fotokopi Makinesi, (2 Adet)
belge Tarayıcı birimlerimize güncel olarak hizmet verilmektedir.
Çağdaş ve uygar ilçe için vatandaşla her yoldan bütünleşme olanağı amacıyla www.bursa-yenisehir.bel.tr web sitesi,
Yenişehir Belediyesi Android Uygulaması ve E-belediye gibi hizmetler oluşturulmuştur. İnternet üzerinden bilgi alma ve
beyan bilgileri, meclis toplantıları, sorgulama işlemlerine ilişkin interaktif işlemler ile ilgili kolaylıklar sağlanmıştır.
Yenişehir Belediyesi Android Uygulaması ile Android işletim sistemine sahip cep telefonu ve tablet cihazlardan, belediye
hizmetlerine etkin ve hızlı bir erişim sağlanabilmektedir. Bu uygulamada Belediye Başkanına mesaj gönderme, Güncel
duyuru ve haberler, Beyaz masaya fotoğraflı şikâyet ve öneri gönderme, nöbetçi eczanelerin iletişim ve konum bilgileri,
Belediye etkinlikleri, Kent rehberi, fotoğraf galerisi, web tabanlı e-belediye işlemleri, Belediye iletişim bilgileri ve Meclis
Üyelerinin iletişim bilgileri yer almaktadır.
Geliştirilen Mobil Zabıta Bilgi Sistemi yazılımı ile Zabıta personelinin mobil teknolojiyi etkin kullanmasının yanında, ruhsat
kontrollerinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi, istatistiksel bilgilerin kullanıma sunulması, çevre kontrollerinde
tespit edilen hususların Beyaz Masa Bilgi Sistemine anlık olarak bildirilmesi sağlanmıştır.
Beyaz Masa Bilgi Sistemi, gerek vatandaşlardan gerek kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talep, şikayet ve ihbarlar
doğrultusunda ilgili müdürlük bilgilendirilip harekete geçirilmekte, daha sonrada ilgili konunun muhatabına geri bildirim
yapılmaktadır.
Yenişehir Belediyesi, ilçe gereksinimleri her geçen gün nitelik ve nicelik olarak değiştiğini ve geliştiğini düşünerek;
vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için modern yöntemler uygulamaya önem vermektedir. İlçenin sosyal,
ekonomik ve kültürel tabanlı tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışarak; gelişmiş bilgi- iletişim teknolojileri ile çağdaş yönetim
tekniklerini birlikte kullanmaya, kullandırtmaya ve yenilikler katmaya gayret edilmektedir.
Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile tam bir eşgüdüm halinde çalışma ortamı ve altyapısını oluşturmuştur. E-Belediye
projesine entegre çalışacak uygulamalar geliştirmiş olup, çalışmalara devam edilmektedir.
2021 Yılı içinde, e-imar uygulaması hizmete açılmıştır. Belediyemiz bünyesinde barındırılan sunucuda hizmet veren bu
uygulama ile vatandaşlarımız online olarak imar sorugulaması yapabilmektedir.
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4- İnsan Kaynakları
İdaremiz 2021 yılı çalışmalarını 35 memur, 17 sözleşmeli ve 19 işçi personelle gerçekleştirmiştir.

II-1   MEVCUT KADRO DURUMU:
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5- Sunulan Hizmetler :
İdaremiz bütçe olanakları ölçüsünde aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır;
İmar, kentsel alt yapı,üst yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta,
acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; 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 hizmetleri,
Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımı, her türlü araç, gereç ve malzeme
ihtiyaçlarının karşılanması; sağlıkla ilgili her türlü tesisin açılması, işletilmesi; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi
dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunması; bu amaçla bakım ve
onarımı, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edilmesi,  öğrencilere, amatör spor
kulüplerine malzeme verilmesi ve gerekli desteğin sağlanması, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenlenmesi,
yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla
ödül verilmesi ve gıda bankacılığı yapılması,
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli,
yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
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II- AMAÇ ve HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

İdaremizin amacı, yatırım programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda;
1. Şehir Meydanı ve Millet Bahçesi yapmak
2. Şehir ve ana arter düzenlemeleri yapmak.
3. İlçemizin doğal, tarihi ve kültürel mirasına uyumlu, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek, planlı
ve düzenli gelişimini sağlamak ve daha yaşanabilir bir kent oluşturmak.
4. Alt yapı ve üst yapı hizmetleri içerisinde yollarından yapımından tretuvarlara, yeşil alanlarda ki çocuk parkları
ve açık alan spor aletlerinin kurulum ve bakımlarına kadar geniş bir yelpazede yürütmek.
5. İlimizin ilçeleri arasında “yeşil olmada öncü” bir kimliğe kavuşmayı hedeflemektedir. Bu amaçla yeni park
alanları, rekreasyon alanları yaparak mevcut yeşil alan miktarını artıracaktır.
6. Kentimizde yaşayan tüm canlıların haklarını koruyarak sahipsiz hayvanların bakım ve iyileştirme hizmetlerini
yapmak.
7. Kültür ve Sosyal faaliyetler kapsamında festivallerin gerçekleştirilmesi, konser, panel, söyleşi, tiyatro, seminer
ve sergilerin organize edilmesi, kütüphane hizmetleri, tarihi yapıların restore edilmesi, turizm çeşitliliğinin
sağlanarak çekiciliğin arttırılması gibi çeşitli alanlarda çalışmalar bulunmak.
8. Vatandaşlarımızın her türlü sosyal ihtiyaçlarının karşılanmak.
9. Büyük mahalleler ve birkaç mahallenin ortak kullanabileceği, çeşitli eğitim programlarının uygulandığı
mekanlar oluşturmak
10.Kapalı semt pazarı ve bölge otoparkı yapmak.
11.Halk eğitim Merkezi ile işbirliği yaparak üniversiteye hazırlık kursları düzenlemek.
12.Ev hanımlarının el emeği ürünlerini satabilecekleri belediye marketi kurmak.
13.Kırsal kesime yönelik tarımsal, hayvancılık, el sanatları, turizm ve sosyal gelişimine yönelik çalışmalarda
bulunmak. Üreticilere yönelik eğitim seminerleri düzenleyerek ulusal ve uluslar arası fuarlara katılmak, pazar
arayışlarında bulunmak. Ürün çeşitliğini arttırabilmek için fidan, fide, tohum dağıtmak, aracılığı destekleyici
faaliyette bulunmak. Modern tarımın geliştirilmesi için makine ekipman erken uyarı sistemleri vb. desteklerde
bulunmak
14.Tarım ve hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak, Mevcut hayvan pazarını modern ve bölgeye hitap eden tüm
sağlık koşullarının sağlandığı hayvan pazarı olarak yenilemek, Hal yasasının fiziki şartlarına uygun toptan  ticaret  
alanı yapmak. Çiftçilerimizin ürettikleri ürünleri kurutmak ve temizlemek için geniş ve uygun alanlar yapmak.
Mevcut belediye mezbahasının HASİB planına uygun olarak yenilemek.
15.Sportif faaliyetlerin düzenlenmesi, desteklenmesi ve spor alanları ve tesisler yapmak
16.Sosyal dayanışmanın geliştirilmesi ve sosyal dayanışmaya öncülük edilmesi amacıyla ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımız ile engelli vatandaşlarımıza hizmetler geliştirmek ve sunmak
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B- Temel Politikalar ve Öncelikler

Yenişehir Belediye Başkanlığı’nda, stratejik planlamada belirlenmiş olan vizyon, stratejik amaç ve hedefleri
gerçekleşebilmek için bir dizi politikalar geliştirilmiştir:
1. Vatandaş memnuniyet oranını arttırmak,
2. Hizmetlerde devamlılığı sağlamak,
3. Yapılacak ihalelerde belediyenin imkânlarını da kullanarak en ucuz maliyeti ortaya çıkarmak,
4. Harcamaları stratejik planlamaya uygun olarak yapmak.
5. Çevreyi korumak, güzelleştirmek,
6. Kentte estetiğe önem vermek,
7. Sosyal dayanışmayı geliştirmek ve sosyal dayanışmaya öncülük etmek.
8. Yapılan işlerde denetimi önemli kılmak,
9. Etkin belediyecilikte verimli ve nitelikli personel istihdamını oluşturmak,
10.Çalışanın memnuniyetini artırmak,
11.Hizmet içi eğitime önem vermek,
12.Teknolojiden en üst düzeyde yararlanmak.
13.Şeffaf denetlenebilir ve üretken bir belediye olmayı ilke edinerek, bugünü ve yarını planlanmak politikamızdır.

C- Temel Değerler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik
Adalet ve Eşitlik
İnsan Odaklılık
Sürdürülebilirlik
Sosyal Belediyecilik
Çevreye Duyarlılık
Milli ve Kültürel Değerlere Saygılı
Kent Tarihine Saygılı
Kırsal Kalkınmaya Önem Veren

D- Performans Amaçlar ve Hedefler, Faaliyetler:
HA1. İmar Ve Şehircilik Hizmetleri Yönetimi
1. S.A. Sürdürülebilir Bir Kent Yaşamı İçin; Planlı Ve Güvenli Fiziksel Gelişimi Destekleyen Hizmetler
Sunmak.
1.1.S.H. İmar Ve Şehircilik Hizmetleri Sunmak.
Faaliyet ve projeler:
• Eski Eser Bakım Ve Onarımın Yapılması
• Kamulaştırma Ve Restorasyon Faaliyetleri
• Yapı Ruhsatı İşlemleri
• İmar Planlama Ve Uygulama İşlemleri
• Yapı Denetim İşlemleri
• Çok Amaçlı Salon Projesi
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HA2. Kentsel Altyapı Ve Üstyapı Hizmetleri Yönetimi
2. S.A. Kent Yaşamının Kalite Standartlarını Yükseltecek Altyapı Ve Üstyapı Hizmetlerini Sunmak.
2.1. S.H. Altyapı Ve Üstyapı Hizmetlerini Geliştirmek.
Faaliyet ve projeler:
• Yürüyüş Yolu Yapılması
• Mevcut Yolların Ve Tretuvarların Onarımının Yapılması
• Yeni Açılan Yollara Tretuvar Ve Üst Kaplamasının Yapılması
• Şehir Meydan Projesi ve Millet Bahçesi Projesi
• Bisiklet Yolu Yapılması
• Danışma Personeli Faaliyetleri
• İş Makinası ve Araç Alımı
HA3. Çevre Ve Temizlik Hizmetleri Yönetimi
3. S.A. Tüm Canlılar İçin Sağlıklı, Yaşanabilir Ve Temiz Bir Çevre Oluşturmak Ve Sahip Olunan Doğal Çevreyi
Korumak.
3.1. S.H. Sürdürülebilir Çevre Hizmetleri Sunmak.
Faaliyet ve projeler
• Kozdere Çamlığı Mesire Alanı Projesi.
• Yarhisar Şelalesi Mesire Alanı Projesi
• Mevcut Parkların Bakım Ve Onarımı
• Ağaçlandırma ve Peysaj Faaliyetleri
• Spor Aletleri Kurulumu Ve Bakımlarının Yapılması
• Araç Alımı
• Fidanlık Mesire Alanı Projesi
• Müstecip Onbaşı Parkı Projesi
• Destan Sokak Parkı Projesi
• Serap Sokak Parkı Projesi
• Salkım Sokak Parkı Projesi
• Özen Sokak Parkı Projesi
• Genel Atık Hizmetleri
• Araç Ve Makine Alımı
• Süpürge Aracı Ve El Süpürgesi Hizmetleri
• Cami Ve Umumi Tuvaletlerin Temizlenmesi
• Hayvan Barınağı Yapılması
• Atık Getirme Merkezinin Yapılması
• Sokak Hayvanları Faaliyetleri
• Bertaraf Hizmetleri Ve Aktarma İstasyonu Yapılması
• Çöp Konteynırı Alımı
• Araç Bakım Ve Onarımı
• Geri Dönüşüm Hizmetleri Ve Farkındalık Eğitimleri
• Temizlik Malzemesi Alımı
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HA4. Kültür Ve Sosyal Hizmetler Yönetimi
4. S.A. Herkes İçin Kültür Ve Sanat İmkanları Sunmak, Toplumun Sosyal Refah Düzeyini Artırmak Ve Sportif
Faaliyetlere Öncü Olmak.
4.1. S.H. Vatandaşların Sosyal Refah Seviyesini Artırmak.
• Faaliyet ve projeler
• Mahalle Konağı Ve Muhtarlık Hizmet Binası Yapılması
• Kamu Binalarının (Okul, Cami Vb.) Tamir Ve Onarımlarının Yapılması
• Muhtaç Ailelerin Bina Tamir Ve Onarımlarının Yapılması
• Düğün Salonu Yapılması
• Matay Spor Tesisi Projesi
• Spor Tesislerinin Bakım Ve Onarımı
• Spor Tesisleri Faaliyetleri
• Sosyal Tesis Hizmetleri
• Sıfır Atık Projesi Kapsamında Sportif Ödüllendirme Faaliyetleri
• Spor Salonları Kurs Faaliyetleri
• Spor Tesislerine Malzeme Ve Ekipman Temin Edilmesi
• Sağlık Hizmetleri Ulaşımı
• Kurs Merkezi Faaliyetleri
• Taziye Evi Ve Düğün Salonu Hizmetleri
• Sevgi Mağazası
• Engelsiz Yaşam Merkezi
• İşkur Faaliyetleri
• Kitap Kumbarası Projesi
• Araç Alımı
4.2. S.H. Kültür Ve Turizm Faaliyetlerini Daha Geniş Kitlelere Ulaştırmak Ve Organize Etmek.
• Faaliyet ve projeler
• Kültür Merkezi Faaliyetleri
• Sinanpaşa Külliyesi Faaliyetleri
• Kültür Ve Sanat Etkinlikleri
• El Emeği Göz Nuru Faaliyetleri
• Cami Temizliği Ve Halılarının Yıkanması
• Şehir Meydanı Peyzaj Projesi
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HA5. Kırsal Hizmetler Yönetimi
5. S.A. Hayvansal Ve Tarımsal Ekonominin Gelişmesini Destekleyen Hizmetler Sunmak.
5.1. S.H. Hayvansal Ve Tarımsal Üretimi Desteklemek.
• Faaliyet ve projeler
• Soğuk Hava Deposu Ve Paketleme Tesisi Yapımı
• Bitkisel Ürün Kurutma Sahası Yapılması
• Kırsal Turizm Projeleri
• Yaş Sebze Meyve Toptan Ticaret Alanı Faaliyetleri
• Tarımsal Tesislerin Yapımı Ve Bakımı
• Tarım Ve Hayvancılıkla İlgili Fuar Ve Organizasyon Katılım Faaliyetleri
• Mera Islah Projeleri
• Tarımsal Makinelerin Ekipmanlarının Temini, Bakım Ve Onarımı
• Tarımsal Anonim Şirketi Kurulumu
• Ürünlerin Marka Değerini Artırma Projeleri
• Alternatif Ürünler Ve Pazar Araştırması Faaliyetleri
• Kantar Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Geçici Alım Merkezi Faaliyetleri
• Metip (Mevsimlik Tarım İşçileri) Bölgelerindeki Yaşamsal Refahın Yükseltilmesi
• İyi Tarım Uygulama Projeleri
• Tarım Ve Hayvancılık İle İlgili Eğitimler Verilmesi
• Bitkisel Üretiminde Hastalık Ve Zararlı İle Mücadele Faaliyetleri
HA6. Kent Ve Toplum Düzeni Yönetimi
6. S.A. Kent Ve Toplum Yaşamının Esenlik, Huzur Ve Güven İçinde Sürdürülmesine Yönelik Kontrol, Denetim Ve
Bilinçlendirme Faaliyetlerini Yürütmek.
6.1. S.H. Zabıta Hizmetlerini Yürütmek Ve Denetimler Yapmak.
• Faaliyet ve projeler
• Kapalı Pazar Alanı Yapılması
• Mezbaha İş Ve İşlemleri
• Kapalı Hayvan Pazarı Satış Yeri Projesi
• İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatları İş Ve İşlemleri
• Oto Galerici Sitesi Yer Tahsisi
• Zabıta Denetim Hizmetleri
HA7. Kurumsal Gelişim Ve Kaynak Yönetimi
7. S.A. Daha Yüksek Kurumsal Performans Ve Paydaş Memnuniyeti İçin Kaynakların Etkin Yönetimini Sağlamak
Ve Yönetişimi Güçlendirmek.
7.1. S.H. Fiziki Kaynakları Etkin Ve Verimli Kullanmak.
Faaliyet ve projeler
• Akaryakıt Alınması
• Binaların Bakım Ve Onarımı
• Asansörlerin Bakım Ve Onarımı
• Isıtma Sistemlerinin Bakımı Ve Yenilenmesi
• Soğutma Sistemlerinin Bakımı Ve Yenilenmesi
• Güvenlik Kameralarının Bakımı Ve Yenilenmesi
• Kırtasiye Malzemeleri Alınması
• Temizlik Malzemeleri Alınması
• İçecek Alınması
• Belediyeye Ait Binaların Yapımı Ve Onarımının Yapılması
• Bilgi İşlem Faaliyetleri ve Ekip Alımları
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7.2. S.H. Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek.
Faaliyet ve projeler
• Su, Elektrik Ve Doğalgaz Faturalarının Ödenmesi
• Haberleşme Ve İnternet Faturalarının Ödenmesi
• Bütçe Ve Kesin Hesap Faaliyetleri
• Stratejik Plan Hazırlama, İzleme Ve Değerlendirme
• Performans Programı Hazırlanması
• Genel Muhasebe Faaliyetleri
• İdari Faaliyet Raporu Hazırlanması
• Taşınmazlara Ait İş Ve İşlemler
• Ödeme Emri Ve Tahsilat İşlemleri
7.3. S.H. Kurum içi Ve Kurum Dışı İletişim Ve Koordinasyonu Sağlamak.
Faaliyet ve projeler
• Başkanlık Faaliyetleri Ve Etkinlikleri
• Basın Ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri
• Meclis Ve Encümen Toplantı Faaliyetleri

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2021 Yılı gider bütçesi 53.850.000,00 TL tahmin edildiği; 2020 Yılından 1.847.675,20 TL devir ve 2.785.000,00
TL ek ödenek ile birlikte toplam 58.482.675,20 TL toplam ödenek elde edilmiştir. 2021 Mali yılında düzenlenen
harcama belgeleri karşılığında 53.825.308,89 TL gider tahakkuk etmiştir.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. maddesi gereği; bütçeye konulan ödeneklerden
kullanılmayan 3.910.415,85 TL’lik tutar yılsonunda iptal edilmiş olup; mevzuatı gereği 746.950,50 TL lik ödenek
2022 mali yılına devir etmiştir.
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2021 EKONOMİK SINIFLANDIRMA 1. DÜZEYİNE GÖRE GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME DURUMU
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2021 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 44.000.000,00 TL tahmin edilmiştir. 2020 yılı devri ile birlikte 2021 yılı içinde
Vergi gelirlerinden 14.672.084,14 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 11.175.290,03 TL Alınan Bağış ve
Yardımlardan 2.655.523,09 TL diğer gelirlerden 35.311.565,33 TL ve Sermaye Gelirlerinden 12.068,53 TL olmak
üzere TL toplam 63.826.531,12 TL tahakkuk elde edilmiştir. Toplam tahakkuktan 49.343.020,55 TL tahsilat
yapılmıştır 72.130.14 TL Red ve iade edilmiş olup ; 2021 Yılı net tahsilatı 49.270.890,41 TL gerçekleşmiştir. 2022
Mali Yılına 14.483.510,57 TL tahakkuk artığı devretmiştir
2021 EKONOMİK SINIFLANDIRMA 1. DÜZEYİNE GÖRE GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME DURUMU
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2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
İdaremizin 2021 yılı kapanış bilançosuna göre; dönen varlıklar toplam tutarı 21.113.023,06-TL,  duran varlıklar
tutarı 72.576.700,68-TL, kısa vadeli yabancı kaynaklar 14.611.145,17- TL, uzun vadeli yabancı kaynaklar
7.7510.826,40-TL, öz kaynaklar toplamı 71.567.752,17-TL, olarak gerçekleşmiştir. Dönem sonu olumlu faaliyet
4.420.717,24- TL olarak gerçekleşmiştir.

01/01/2021 – 31/12/2021 tarihi itibariyle:
Sosyal Güvenlik Kurumuna 734.886,80 TL, Emekli Sandığına 83.179,32 TL ,Vergi Dairesine 403.298,86 TL, İller
Bankasına 1.785.857,49 TL, Halk Bankası Kredi 239.483,90 TL, diğer kamu idarelerine 214.943,07 TL, Piyasaya
9.632.502,84 TL ve 50.600,00 TL üye birliklere  olmak üzere toplam 13.144.752,28 TL borcumuz bulunmaktadır.
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Yine 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihi itibariyle:
4.104.624,54 TL Emlak Vergisi 357.250,87 TL Çevre Temizlik Vergisi, 180.674,57 TL İlan Reklam Vergisi, 3.213.231,52
TL Para cezaları, 4.965.116,92 TL Kira Geliri ve 1.662.612,15 TL Diğer Gelirler olmak üzere 14.483.510,57 TL ana
para alacağımız bulunmaktadır.

3- Mali Denetim Sonuçları
Meclis Denetim Komisyonu tarafından İdaremizin 2021 yılı faaliyetlerine ait harcama işlemleri ve tahsilat işlemleri
denetlenmiş, usulsüz veya suç unsuru oluşturacak bir işleme rastlanmamıştır.
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B-Perfonmans Bilgileri
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

Birimimizin amacı ; Başkanlık makamının kurum içi ve kurum dışı iletişiminin ve kurumsal etkinliklerin
koordinasyonunun sağlanması amacıyla, gelen aramalara cevap vermek ve kaydetmek, gerekli aramaları
yapmak ve aktarmak, ilgili notları almak ve iletmek, iç ve dış yazışmalar ile raporlamaları yapmak ve sümen
takibini gerçekleştirmek; randevulu görüşmelerin organizasyonunda görev almak, ulusal ve uluslararası
medyayı takip ederek basın / siyaset gündemi ile ilgili Başkan’a günlük medya özetleri hazırlamak ve
sunmak, kurumun ve Başkanlığın dijital iletişim kanallarının takibinde ve geliştirilmesinde görev almaktır.
Başkanla vatandaş arasında ve Başkanla çalışan arasında iletişimin iyileştirilmesine ve güçlendirilmesine
yönelik çalışmalar gerçekleştirmek.

B- Performans Bilgileri
Özel Kalem Müdürlüğü Faaliyetleri
1. Başkanın haftalık ve günlük çalışma programının düzenlemeleri yapıldı.
2. Randevuların ayarlanması ve görüşme trafiğinin düzenlenmesi yapıldı.
3. Başkanlık adına yapılan toplantıların düzenlenmesi yapıldı.
4. Başkanın katılacağı yurt içi ve yurt dışı programlar ve organizasyonlar ayarlandı.
5. Başkan adına gelen yazıların ve davetlerin makama sunulması ve zamanında gerekli şekilde
cevaplanması yapıldı.
6. Başkanlığı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin karşılanması, ağırlanması ve uğurlanması yapıldı.
7. Belediye birimlerinin yaptığı etkinlikleri ve programları başkanlık makamına takdim edildi ve katılımı
sağlandı.
8. Müdürlüğümüze vatandaşlar tarafından iletilen müracaatların ve şikâyetlerin ilgili birimlere yönlendirilip
takibi yapıldı.
9. Özel Kalem Müdürlüğüne gelen iç ve dış yazışmaların usulüne uygun olarak yapılması, dosyalanması
sağlandı.
10.Başkanın katıldığı mahalle toplantısı, birim, müdürlük toplantısı, halk günü v.b. toplantılara katılarak
gerekli notların alınması ve yapılacak işlerin takip edilmesi sağlandı.
11.Başkan adına kutlama ve törenlere tebrik, çiçek  gönderildi.
12.İlçe genelinde yapılan resmi törenlerin gerekli hazırlıkları yapılarak başkanlığın temsili gerçekleştirildi.
13.Meclis ve Encümen toplantılarının gündeminin takip edilmesi sağlandı.
14.Ulusal düzeydeki önemli gün ve haftaların gündeme alınarak programlardan Başkanlık makamının
haberdar edilmesi sağlandı.
15.Belediye birimleri arasında ortaklaşa yürütülen faaliyetlerde Başkan adına koordinasyon sağlandı.
16.İlçemizdeki resmi ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli irtibatı sağlayarak Sosyal belediyecilik anlayışının
yaygınlaştırılması için gerekli çalışmalar yapıldı.
17.Yenişehir Belediyesi Bünyesindeki Müdürlüklerin düzenlemiş olduğu organizasyonların Yenişehir ilçesi
sınırlarındaki halka duyurulması sağlandı.
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Bilgi İşlem Birimi Faaliyetleri
1. “Yenişehir cepte“ Belediye mobil uygulaması için güncellemeler yapıldı.
2. Yenişehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu için hazırlanan yazılımda ortaya çıkan ihtiyaçlar
doğrultusunda güncellemeler ve eklemeler yapıldı.
3. Sunucuların bakım ve yönetiminin aksamadan yapılması sağlandı.
4. E-imar yazılımının kullanılacağı sunucunun donanım ve yazılım kurulumu yapıldı.
5. Yenişehir Belediyesi resmi web sitesi bursa-yenisehir.bel.tr için gerekli olan güncellemeler yapıldı. Web
sitesinin mobil versiyonu kullanıma sunuldu.
6. Su Deposu, Evlendirme Memurluğu, Mezbaha ve Spor Tesislerinde bulunan yazıcı, bilgisayar ve kamera
sistemlerinde ortaya çıkan arızalar giderildi.
7. Belediye bünyesinde bulunan bilgisayar sistemleri ve ağ bileşenlerinde (sunucu, terminal, tablet pc,
modem, router, switch, kablolama) oluşan toplam 1438 arızaya müdahale edildi.
8. Diğer kamu kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, mahalle ve köy muhtarlıklarına ait
bilgisayarlarda çeşitli zamanlarda ortaya çıkan arızaların giderilmesi için teknik destek verildi.
9. Bir önceki yıla ait Faaliyet Raporu Hazırlandı.
10.Resmi törenler ve etkinlikler için Kamu kurum ve kuruluşlar tarafından istenen ses veya projeksiyon
sisteminin kurulumu yapıldı.
11.Haber içerikleri ve duyuruların Belediye web sitesinde fotoğraflı veya görüntülü olarak yayınlanması
sağlandı.
12.Belediye binası ve ek hizmet binası ve kültür merkezi  arasında telefon ve data haberleşmesini sağlayan
kablosuz ağ sistemi yenilendi. Üç kat hızlı hazle getirildi ve ortaya çıkan arızalar giderildi.
13.Yesaş merkez ve şubelerinde kullanılmak üzere hazırlanan ön ödemeli ekmek satış sisteminde ortaya
çıkan yeni ihitiyaçlar doğrultusunda güncellemeler yapıldı.
14.Bayramlar ve çeşitli gün ve etkinlikler için afiş, sertifika,ve bilboard tasarımları yapıldı.
15.Hilal masa bilgi sistemi, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda güncellendi.
16.Belediye birimlerine yeni kamera sistemleri kuruldu ve varolan sistemlerin bakımı yapılarak çalışır
durumda olması sağlandı.
17.Yeni donanımsal ihtiyaçlar temin edilip kullanıma sunuldu.
18.Okullar tarafından düzenlenen etkinlikler afiş hazırlandı.
19.Tapu protokolü ile webtapu hizmete sunuldu.
20.Kurumun KVKK sicil sistemine kaydı yapıldı.
21.KVKK ihtiyaçları doğrultusunda güvenlik iyileştirmeleri yapıldı.
22.Kimlik paylaşım sisteminde oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda yetkilendirmeler ve eklemeler yapıldı.
23.Kurum bünyesinde bulunan araçlara takip sistemi kuruldu.
24.Tapu rayiç bedel sorgulama uygulaması ile tapu müdürlüğünün online olarak sorgulama yapması
sağlandı.
25. Vatandaşlarımıza hizmet veren sunucuların internet çıkış hızı 100Mbit fiber internet olarak değiştirildi.
Gerekli altyapı hazırlandı.

Basım Birim Faaliyetleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Yerel ve ulusal basın kuruluşları ile iletişim ve koordinasyon sağlandı.
Basın duyuruları ve bültenleri yazıldı, e-posta yoluyla yazılı ve görsel haberler servis edildi.
Basın duyuruları ve haber bültenleri yazıldı.
Basın toplantılarının organizasyonu, basın mensuplarına rehberlik hizmeti verildi.
Belediyemizin resmi sosyal medya hesaplarını yönetildi.
Alo WhatsApp Hattının iletişim ve koordinasyonu sağlandı.
Fotoğraf, Video ve Drone Çekimleri yapıldı.
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YAZİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

Belediyemize müracaat eden vatandaşlarımızın, resmi kurumların ve tüzel kişilerin Belediye birimleri ile
koordinasyonunu sağlamak, belediye birimlerin cevaplarının ilgili kişi ve kurumlara sağlıklı, en kısa sürede
ve sorunsuz ulaşmasını sağlamak, birimle ilgili taleplere cevap vermek, bilgi edinme başvurularında
yönlendirici ve yardımcı olmak,  Meclis ve Encümen toplantıları ile ilgili karar, tutanak yazmak gibi işlemleri
hizmet standartlarında belirtilen sürede yazmak.

B- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Vatandaşlardan ve resmi kurumlardan gelen her türlü müracaat değerlendirmeye alınmış ve ilgili servislere
havalesi yapılarak işleme alınmıştır.
Kanuni prosedüre uygun olarak Encümen ve Meclis toplantıları ile ilgili kâtiplik işlemleri yapılmış, 2021
Yılında 4996 adet giden yazı, 4950 adet dilekçe, 4694 adet gelen yazı, günlük olarak EBYS sistemine
işlenerek ilgili birim ve kişilere sevk edilmiştir.
2021 Yılında 350 adet Encümen kararı alınmıştır. Belediye Meclisinin 2021 Çalışma Döneminde 11 Toplantı
( 19 Birleşimin ) işlemleri yapılarak 100 adet Meclis kararı yazılarak yasal süresi içinde Kaymakamlık
Makamına teslim edilmiştir.  
2021 Yılında Bilgi Edinme Kanunu ile ilgili 50 adet başvuruya gerekli cevaplar verilmiştir.
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Birimimizin amacı; şehrimizde bulunan üst yapı tesislerinin miktarını ve kalitesini artırarak belde halkı tarafından
daha etkin kullanılabilirliğini sağlamak ve belde halkına sağlıklı bir çevre sunabilmektir.
Birimimizin hedefleri; beldemizdeki bütün alanların üst yapı sorunlarını çözmek, sosyal ve kültürel etkinlik
alanlarını arttırmaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
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1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
I - YÜKLENİCİLERE YAPTIRILAN FAALİYET VE PROJELER:
MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARA PARKE TAŞI YOL VE TRETUVAR YAPIMI:
İlçemizde bulunan muhtelif cadde ve sokaklarda parke taşı yol ve tretuvar kaplaması yapılması için ihale
açılmış, 01.04.2021 tarihinde yüklenici firma ile 784.287,00-TL bedelli sözleşme imzalanmıştır. Mevcut ihale
kapsamında; toplam 19.000,00 m² parke taşı, 3.500,00 m bordür, 2.500,00 m engelli taşı, 2.500,00 m oluk taşı
yapılması planlanmıştır. İhale kapsamında Harmanlı Sokak, Şükraniye Sokak, Çalışkan Sokak, İnciraltı Sokak,
Tüfekçi Caddesi, Onur Sokak, Çiçek Sokak, Öz Sokak ve Gürgen Sokak’ta  parke taşı yol ve tretuvar çalışmaları
tamamlanmıştır.

BELEDİYEYE AİT MUHTELİF BİNALARDA BAKIM ONARIM İŞLERİ YAPILMASI

İlçemize bağlı mahallelerdeki belediyemize ait binalarda bakım ve onarım işleri yapılması adına ihale açılmış,
27.05.2021 tarihinde 384.000,00-TL bedelli sözleşme imzalanmış, yüklenici firmaya İdaremiz tarafından
Yarhisar Mahallesi, Süleymaniye Mahallesi, Karasıl Mahallesi ve Karacaahmet Mahallesi’nde planlanan bakım
onarım çalışmalarının yerleri gösterilerek işlerin teknik tarifleri yapılmıştır. Mevcut ihale kapsamında Karasıl
ve Karacaahmet Mahallelerindeki doğrama yenilemeleri tamamlanmış olup yüklenicinin taahhüdünü yerine
getirememesinden dolayı tarafına çekilen ihtarname sonrasında sözleşme İdaremiz tarafından tasfiye edilmiştir.

TEMEL, ALT TEMEL MALZEMESİ, TAŞ TOZU TEMİNİ VE NAKLİ

İlçemize bağlı mahallelerdeki cadde ve sokaklarda yol yapımlarında veya iyileştirme çalışmalarında  kullanılmak
üzere 13.700 Ton 0-25 mm temel malzemesi, 1.000 Ton 0-70 mm alt temel malzemesi, 5.000 Ton 0-5 mm taş tozu
temini için ihale açılmış, 04/03/2021 tarihinde 542.092,00-TL bedelle sözleşme imzalanmıştır. İş kapsamında
merkez ve kırsal mahallerimizde gerekli görülen yollarda kullanılmak üzere malzeme alımı yapılmış olup 2021
Aralık Ayı’nda mal alımı işi tamamlanmıştır.

SAAT KULESİ RESTORASYON UYGULAMA İŞİ

İlçemiz Ulucami Mahallesi, 226 Ada, 1 Parsel üzerinde 12/07/2021 tarihinde yer teslimi yapıldıktan sonra 20,60
m yüksekliğindeki saat kulesinin tarihi dokusu korunarak onaylı rölöve ve restorasyon projelerine uygun şekilde
sıva tamiratları, boya işlemleri, doğrama yenilemeleri ve aydınlatmaları yapılmış ve 155.900,00-TL yatırım ile
04/10/2021 tarihinde çalışmalar tamamlanmıştır.
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GÖKÇESU MAHALLE KONAĞI YAPIMI İŞÇİLİĞİ

İlçemiz Gökçesu Mahallesi’nde içerisinde düğün salonu, gelin odası, servis odası, muhtarlık, depo ve ıslak
hacimlerden oluşan 2 katlı, toplam 724 m² inşaat alanlı mahalle konağının kaba inşaatının yapım işçiliği için  ihale
açılmış, 05.08.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İhaleye konu iş kapsamındaki çalışmalar 161.315,00-TL
yatırım ile 30.11.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

ULUCAMİ MAHALLESİ, 224 ADA, 12 PARSELDE BULUNAN S.M.Ö. YAPININ RESTORASYON
UYGULAMA İŞİ

İlçemiz Ulucami Mahallesi Ferah Sokak’ta 269 m² parsel üzerinde, toplam 198 m² inşaat alanına sahip iki katlı
sivil mimarlık örneği yapının tarihi dokusu korunarak onaylı rölöve ve restorasyon projelerine uygun şekilde
restore edilmesi için ihale açılmış, 1.008.053,00-TL bedelli sözleşme imzalanarak 12.07.2021 tarihinde yer
teslimi yapılmıştır. Yüklenici firma, ihaleye konu iş kapsamındaki çalışmalarına devam etmekte olup, işin 2022
yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

FİDANLIK DÜĞÜN SALONU YAPIMI

İlçemiz Tabakhane Mahallesi Fidanlık Su Deposu’nda üzeri kapalı 800 m² alanlı açık hava düğün salonu
planlanmış ve 1.000.000,00-TL yatırım ile 2021 Haziran Ayı içerisinde tamamlanarak faaliyete geçmiştir.
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II- 22.D PARASAL LİMİT KAPSAMINDA DOĞRUDAN TEMİN İHALE USULÜ İLE YAPTIRILAN İŞLER

• Toprakdere, Ayaz, Söylemiş, Aydoğdu, Söylemiş Mahalle Konağı, Toprakdere Camii, Subaşı Mahalle Konağı
Önü Sundurma, Deniz Evleri Önü Otobüs Durağı ve Levent Sokak Belediye Hizmet Binası Yağmur Olukları ve İniş
Boruları Yenilendi.
• KGYS Hattı Onarımı Yapıldı.
• Cihadiye, Yolören Mahallelerinde, Koç İlköğretim Okul çevre yollarında, Uysal ve Piri Ateş Caddelerinde
Tretuvar Çalışması Yapıldı.
• Süleymaniye, Söylemiş, Subaşı, Karaköy, Çelebi, Koyunhisar ve Cihadiye Mahallelerinde Tretuvar ve Parke
Taşı Çalışması Yapıldı.
• Hacı Hasan Camii çevre düzenlemesi yapıldı.
• 100. Yıl Mahalle Yollarına Bordür Döşendi.
• Ayaz Mahalle Konağı Çevresi Panel Çit Uygulaması Yapıldı.
• Fidanlık Mesire Alanı Çevre Duvarları ve Panel Çit Uygulaması Yapıldı.
• Fidanlık Kır Düğün Salonu Elektrik Tesisatı Yapıldı.
• Terziler, Karabahadır, Tabakhane Mahalle Konaklarının bakımı yapıldı.
• Mahmudiye, 100. Yıl, Hıdırbali Mahalle Konağı ve Camileri İçin Çevre Duvarı ve Aydınlatma Yapıldı.
• Kurtuluş Spor Tesisi İçin Panel Çit,Yaya Kapısı Yapımı ve Panel Çit Onarımı Yapıldı.
• Yenigün Mahallesi Kanal Boyu Yol Tamiratı Yapıldı.
• Hayriye Mahallesi Mahalle Konağı İçin WC-Duş Yapıldı.
• Şehit Hakan Yutkun Sokak Yol Kaplamasının Yenilenmesi Yapıldı.
• Yusuf Işıkoğlu Sokak’ta 158 m² Yol İstinat Duvarı Yapıldı.
• Çamönü Mahalle Konağı İçin Mutfak Dolabı Yapıldı.
• Yol Ve Tretuvar Tamirlerinde Kullanılmak Üzere Beton Bordür Temini ve Döşenmesi, Parke Taşı Tamiri Yapıldı.
• Muhtelif Sokaklarda Parke Taşı Tamiri Yapıldı.

III-BİRİM TARAFINDAN YAPILAN FAALİYET VE PROJELER

• Mezbaha bahçesinde parke taşı çalışması yapıldı.

• Demir Sokak’ta, Yeni Belediye Binası önünde, Bursa Caddesi’nde, Gülbahçe Sokak’ta, Hanlık Caddesi’nde,
Menekşe Sokak’ta, İznik Caddesi’nde, Kozdere Caddesi’nde, Bilecik Caddesi’nde, Şabanağa Sokak’ta, Manaş
Sokak’ta, Orhan Caddesi’nde, Derviş Eroğlu Bulvarı’nda, Tabiat Caddesi’nde, Başak Sokak’ta, Sağırosman
Sokak’ta, Mescid Meydanı Sokak’ta, Cihan Sokak’ta, Fırat Çakıroğlu Sokak’ta,   Gül Sokak’ta, Hacı Emin
Sokak’ta, Selvi Sokak’ta, Çetin Sokak’ta, TOKİ Cami önünde, Vatan Caddesi’nde, Hayriye Mahallesi’nde, İnegöl
Caddesi’nde, Cihadiye Caddesi’nde, Tevfik Sokak’ta, Atakent Sokak’ta, Coşkun Sokak’ta, Çamlıca Sokak’ta,
İncirlik Caddesi’nde, Karahan Sokak’ta, Güldeste Caddesi’nde, Ana Kucağı etrafında, Öncü Caddesi’nde, İlçe
Stadyumu yanında, Meltem Sokak’ta, Ihlamur Sokak’ta, Yurt Sokak’ta, Ticaret Meslek Lisesi bahçesinde, Lale
Sokak’ta, Paşayayla Mahallesi’nde, Ihlamur Sokak’ta parke taşı ve tretuvar tamiratları yapıldı.
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• Çarşı içinde andezit taşların bölgesel olarak sökümü ve betonlaması yapıldı.
• Kültür Merkezi önünde kablo kazısı ve parke tamiri yapıldı. Zafer Meydanı’nda, Kozdere Caddesi ve Gülistan
Sokak tretuvarlarında baca kenarları beton tamiratları yapıldı.
• Denizhan Sokak’ta baca ve ızgaralar yerine oturtuldu.
• Hacı İsa Sokak’ta parke taşı sökülerek yeşil alan oluşturuldu. Yeşillik Sokak’ta parke taşındaki bozuk olan
kısım kepçe ile temizlenip parke taşı döşemesi yapıldı.
• Ersöz Sokak’ta bulunan parsel bacasının seviyesi düşürülerek kotuna getirildi.
• Memurlar Sokak Elif Apartmanı önü tretuvardaki engelli rampası eski haline getirildi.
• Yenigün Mahallesi Çiğdemli Sokakta yoldaki çöken kısım kepçe ile sökülerek parke taşının tamiri yapıldı.
• Beysel Pasajı içi yağmur sularının biriktiği noktadaki taşlar söküldü, yağmur suyu ızgarasının kodu ayarlanıp
akarı ızgaraya verilerek taşların tekrar döşemesi yapıldı.
• Hanlık Caddesi otopark alanı temizlendi. Düşük kotta olan parke taşı zemindeki taşlar sökülüp kot
yükseltilerek tekrar döşemesi yapıldı.
• Belediye Meydanında granit taş tamiratları yapıldı.
• Hacı Hasan Cami etrafındaki sokaklarda andezit taş tamiri ve betonlama yapıldı.
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• Çeltikçi Mahallesi cami bahçesinde kamelya konulacak alana karosiman döşendi. Duvarlarda bozulan
bölümler onarıldı.
• Yenigün Mahallesi Hisar Sokak’ta parke taşı döşemesi yapıldı.
• Yeniköy Mahallesi’ne parke taşı nakli yapıldı. Mahalle cami bahçesine parke taşı döşendi.
• Karacaali Mahallesi’nde bozulan parke taşı zemin sökülerek tekrar döşendi.
• Yarhisarlı Sokak’ta bozulan oluk ve parke taşlarının tamiri yapıldı.
• Mezbaha Sokak parke taşı tamiri ve yol girişi asfalt yaması yapıldı.
• Sema Sokak İnci Vadi Sitesi girişindeki tretuvar kotu düşürülerek yeniden düzenlendi.
• Babasultan Parkı’nda tamirat işleri yapıldı.
• Çınarlı Cami önü andezit taşların tamiri yapıldı.
• Heykel Meydanı etrafında kırılan karo taşları yerlerine beton atılarak tamirat yapıldı.
• Kıblepınar Mahallesi Şehitliği’nde parke taşı döşemesi yapıldı.
• Selvi Sokak parke taşı yol üzerinde kumlama yapıldı.
• Heykel Meydanı orta refüjde bordür tamiri yapıldı.
• Menteşe Mahallesi kahve bahçesindeki eski taşlar sökülerek zemine karo taşlar ile döşeme yapıldı.
• İlçe Tarım bahçesinde taş döşemesi yapıldı.
• Öncü Caddesi Ayyıldız Sitesi önünde bulunan tretuvardaki boş kısımlar malzeme ile doldurularak engelli
rampası yapıldı.
• Hacı Arif Bey Sokak’ta granit taş tamiri yapıldı.
• Saat Kule önündeki havuzun etrafında taş tamiri yapıldı.
• Karacaali Mahallesi’nde okul bahçesinde bozulan parke taşları sökülerek tekrar döşendi.
• Söylemiş Mahalle Konağı bahçesinde taş döşeme işi yapıldı.
2. Asfalt tamiri yapılması;
• Yeni Emniyet Binası etrafında, Öncü Caddesi’nde, Kozdere Caddesi’nde, Şişecam bölgesindeki köprüde,
Derviş Eroğlu Bulvarı’nda, İznik Caddesi’nde, Hanlık Caddesi’nde, Ay Caddesi’nde, Papatya Mahallesi köprüsü
üzerinde, Cihadiye Caddesi’nde, Alparslan Türkeş Caddesi - Cihadiye Caddesi bağlantısı bölümünde, Acar
Sokak, Bilecik Caddesi’nde, Kozdere Caddesi ve Çevre Yolu kesişim noktalarında, Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey
Bulvarı’nda, Osman Ağa Çıkmazı’nda, Coşkun Sokak’ta, Yarımağa Sokak’ta, Şişecam Yolu’nda, Kaymakamlık
Lojmanı yanında, Şükraniye Sokak’ta, Gülbahçe Sokak’ta, Hacı Arif Bey Sokak’taki taş ve asfalt yol birleşim
bölgesinde, Ulucami etrafında ve Biber Pazarı içinde asfalt tamirleri yapıldı.
• Güldeste Caddesi’nde ve Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey Bulvarı’nda asfalt kesilerek setlerin önünde biriken su
yolları açıldı.
• Gülbahçe Sokak’ta çöken yolun dolgusu yapıldı. Yağmur suyu ızgaraları konularak betonlandı.
• Bilecik Caddesi’nde göçük tamiratı yapıldı.
• Eski Akçeşme Sokak’ta , Beyazoğlu Sokak’ta, Süpürtülü Sokak’ta, İstanbullu Sokak’ta, Yeni Mahalle’de
bulunan sağlık ocağı karşısındaki yol üzerinde, Hanlık Caddesi’nde ve Dere Sokak’ta su duran bölgelerde asfalt
kesilerek kanal açıldı.
• İnegöl Yolu üzerinde yol yapım çalışması esnasında bozulan kısımların greyder ile tesviyesi yapılarak, greyder
ile yolun bozuk kısımlarına 6 kamyon tamir asfaltı serildi.
• Piriateş Caddesi No:10 önünde su duran 2 yerdeki asfalt kesilerek sular yağmur suyu ızgaralarına akıtıldı.
• İznik Caddesi aydınlatma kazısı yapılan yerin asfalt tamiri yapıldı.
• Bilecik Caddesi Vergi Dairesi önündeki bölümde asfalt ile tretuvar arasındaki kısım asfalt ile dolduruldu.
• Akdere Caddesi’nde çöken bölümde asfalt kesilerek malzeme ile dolduruldu.
• Bursa Caddesi tretuvar önüne asfalt rampa yapıldı.
• Haliçinde, Adalet Sokak’ta ve Zühre Sokak’ta asfalt kesimleri yapıldı.
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3. Karla mücadele çalışmaları;
Karla mücadele kapsamında İznik yolu, Alaylı, Avşar, Akdere, Papatya, Günece, Gökçesu, Mahmudiye,
Toprakdere, Mecidiye, Kızılhisar, Aydoğdu, Kızılköy, Terziler, Eğerce, Beypınar, Kozdere, Kirazlıyayla, Subaşı,
Yazılı, Karaamca, Yarhisar yollarında, Cihan Sokak’ta, Öncü Caddesi’nde, Ay Caddesi’nde, Umut Sokak’ta, Bursa
Caddesi’nde, Bilecik Caddesi’nde, İznik Caddesi’nde, Mesken Sokak’ta, Orhan Caddesi’nde, Yeşillik Sokak’ta,
Atakent Sokak’ta, Güldeste Caddesi’nde, İncirlik Caddesi’nde, Destan Sokak’ta, Ataevler Sokak’ta, Nur Sokak’ta,
Gülbahçe Sokak’ta, Cumhuriyet Caddesi’nde, Atarürk Caddesi’nde, Derviş Eroğlu Bulvarı’nda, Yüzbaşı İsmail
Hakkı Bey Bulvarı’nda, Cihadiye Caddesi’nde, İstiklal Caddesi’nde, Zafer Meydanı’nda, Arasta Sokak’ta, Ferah
Sokak’ta, Hükümet Konağı Sokak’ta, Yediyol Meydanı’nda, Şifa Sokak’ta, Desovalı Sokak’ta, Zühre Sokak’ta,
Sağırosman Sokak’ta, Gökgöz Sokak’ta ve meydanında, Ulucami Sokak’ta, Kütüphane Sokak’ta, Levent
Sokak’ta, Tekel Sokak’ta, Nur Sokak’ta, Akçiğdem Sokak’ta, Saraç Sokak’ta, Reyhan Sokak’ta, Akasya Sokak’ta,
Çınarlı Sokak’ta, Harem Sokak’ta, Mesken Sokak’ta, Kıvılcım Sokak’ta, Güven Sokak’ta, Çiçekli Sokak’ta, Alibey
Sokak’ta, Şeref Sokak’ta, Özbay Sokak’ta, Adnan Menderes Caddesi’nde, Mescit Sokak’ta, Hatuniye Sokak’ta,
Yağhane Sokak’ta, Lapacı Sokak’ta, Eski Akçeşme Sokak’ta, Nergis Sokak’ta, Taraklı Sokak’ta, Çiftlikli Sokak’ta,
Yarımağa Sokak’ta, Osmanağa Sokak’ta, Sümbül Sokak’ta, Lale Sokak’ta, İlçe Hastanesi bahçesinde, Jandarma
Karakolunda, İlçe Garajı’nda, cami bahçelerinde, eski sanayi bölgesinde, Süleymanpaşa İlkokulu kavşağında,
Aydoğdubey İlkokulu önünde, balık pazarı bölgesinde, Adliye Binası bahçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü
bahçesinde, Şişecam yolu, Osmaniye çöplük yolu ve Nizam Sokak’ta kar küreme, temizlik ve tuzlama çalışmaları
yapıldı.
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4. Tesviye ve düzenleme çalışması yapılması, dolgu malzemesi ve taş tozu serilmesi;
• Kırsal bölgelerimizde Kavaklı Mahallesi’nde, Fethiye Mahallesi’nde, Kızılhisar Mahallesi arazi yolunda,
Beypınar Mahallesi arazi yolunda, Subaşı Mahallesi kavşağında, Koyunhisar Mahallesi’nde, Reşadiye
Mahallesi’nde, Çelebi Mahallesi’nde, Çayırlı Mahallesi’nde, Osmaniye Mahallesi’nde, Kıblepınar Mahallesi
Şehitlik Yolu’nda, Karaköy Mahallesi yol kenarındaki fidan sahasında, Koyunhisar Mahallesi içinden geçen
ana yol üzerinde, Karasıl-Koyunhisar Mahalleleri arası arazi yollarında, Köprühisar Mahallesi’nde, Çardak
Mahallesi’nde, İncirli Mahallesi’nde, Hayriye Mahallesi’nde, Söylemiş Mahallesi’nde, Günece Mahallesi’nde,
Terziler Mahallesi’nde, Eğerce Mahallesi arazi yollarında, Paşayayla Mahallesi su deposu ve yolunda,
Kızılköy Mahallesi’nde, Aydoğdu Mahallesi’nde, Mecidiye Mahallesi’nde, Yarhisar Mahallesi’nde, Karacaali
Mahallesi’nde, Papatya Mahallesi’nde, Menteşe Mahallesi çadırlar yolunda, Orhaniye Mahallesi harman
yerinde, Mahmudiye Mahallesi arazi yolunda, Ebeköy Mahallesi harman yerinde ve arazi yollarında, Yıldırım
Mahallesi arazi yollarında, Reşadiye Mahallesi arazi yolunda, Alaylı-Avşar Mahalleleri bağlantı yolunda,
Dereköy Mahallesi arazi yollarında, Akbıyık Mahallesi’nde selden yarılan yolda, Akdere Mahallesi’nde bulunan
Belediye’ye ait depoların etrafında ve arazi yolarında, Burcun Mahallesi arazi yollarında, Çiçeközü Mahallesi’nde
bulunan yolda, Çeltikçi Mahallesi arazi yollarında, Afşar Mahallesi arazi yollarında, Gökçesu Mahallesi arazi
yollarında, Yıldırım Mahallesi arazi yollarında, Sivrice Bağları eski Beypınar yolunda ve Kavaklı Mahallesi’nde  
greyder ile malzeme serimi ve tesviye çalışmaları yapıldı.
• Merkezde Denizhan Sokak’ta, Kuzey Çevre Yolu’nda, Fen İşleri şantiyesi yan yolunda, Altay Sokak’ta, Ataşehir
Sokak’ta, Darülfünun Sokak’ta, Baki Sokak’ta, Şimşek Sokak’ta, Uysal Caddesi’nde, Fetih Caddesi’nde, Mesken
Sokak’ta, Kurtuluş Mahallesi arazi yollarında, Ertuğrul Gazi Caddesi’nde, Kurtuluş Mahallesi cami inşaatı
altında bulunan yollarda, Cennet Sokak’ta, mezbaha bahçesinde, Piri Ateş Caddesi’nde, Kozdere Caddesi ile
Derviş Eroğlu Bulvarı kesişiminin köşesinde kalan otopark alanında, Tabakhane Mahallesi’nde, Profesör Dr. Aziz
Sancar Caddesi’nde, Fidanlık-Çevre Yolu bağlantı yolunda, Süleymanpaşa Okul bahçesi’nde, Yeni Mahalle’de
bulunan TOKİ konutları yanındaki boş alanda, Sevgi Sokak’ta, Cumartesi Pazarı yanındaki alanda, Öncü Caddesi
kenarındaki alanda ve Gürgen Sokak’ta greyder ile malzeme serimi ve tesviye çalışması yapıldı.
• Matay Spor Tesisi’ni çevreleyen yolların dolgu ve tesviyesi yapıldı. Matay Spor Tesisi bahçe iç dolusu yapılıp
kepçe ile malzeme serildi ve bahçe içindeki pislikler temizlendi. 0/25 üst temel ile 0/70 alt temel malzemesi
serildi ve silindir ile sıkıştırma işlemi yapıldı.
• 100.Yıl Mahallesi Orhangazi Caddesi’nde toprak nakli, yol genişletme, tesviye ve sıkıştırma çalışmaları
yapıldı.
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• İnegöl Yolu’nda bozulan bölgeye dolgu ve asfalt malzemesi serilerek tesviyesi yapıldı.
• Kızılhisar, Burcun ve Kozdere Mahallelerinde kepçe ile düzenleme çalışmaları yapıldı.
• Gündoğan Mahallesi Okluk sokakta alt yapı çalışması sonrası yoldaki bozulmaların giderilmesi için yola
serilen fazla dolgu malzemeleri ve yol kenarlarındaki toprak yığınları greyder ile sıyrılarak kepçe ve kamyon ile
kaldırıldı. Yolda oluşan çukurlar giderilerek yolun greyder ile tesviyesi yapıldı.
• Santral Park bahçesi otopark alanı greyder ile tesviye edilerek zemin iyileştirme yapıldı.
• İznik Caddesi aydınlatma hattı kazısı sonrasında, kazı hattı üzerindeki çöken kısımlara malzeme takviyesi
yapıldı.
• Şişecam karşısı kanaldan  taşıp araziye giren suyu engellemek için kepçe ile set yapıldı.
• Akdere Mahallesinde seralara su baskınını önlemek için su gelen yerlere setler yapıldı.
• Papatya Mahallesi bağlantı yolunda taşkın suyuna yol verildi, yolda oluşan çukurlar greyder ile tesviye
edilerek giderildi.
• Hayriye Mahallesi yağmur sonrası zarar gören arazi yolu kepçe ve greyder ile genişletilerek yola malzeme
serildi.
• Arıtma yolu ve arkasında kanal yanındaki yol greyder ile tesviye yapıldı. Yolun devamında baca kenarında
oluşan göçük çıkma parke taşı ile doldurulup kepçe ile tesviyesi yapıldı.
• 100. Yıl Mahallesi Aydemir Sokak, Uysal Caddesi, Piriateş Caddesi parke taşı döşeme öncesi zeminler greyder
ile tesviye edildi. Yumuşak zeminler kepçe ile alınarak kazılan yerlere 0/70 temel malzemesi dolduruldu.
• Çevre yolu Biber Pazarı önünde yolda oluşan çöken kısım alınarak kamyona sarıldı. Dökülen asfalt silindir ile
sıkıştırıldı.
• Cihadiye Mahallesi parke taşı çalışması sonrası yolda kalan malzeme artıkları greyder ile sıyrılarak toplandı.
Cihadiye Mahallesi ile Barcın Mahallesi bağlantı yolunda çamur olan kısım greyder ile sıyrılarak temizlendi.
Cihadiye Mahallesi’nde arazi yolunda greyder ile tesviye çalışması yapıldı.
• Karacaahmet, Ayaz ve Afşar Mahallelerinde oyun grubu konulacak yerlerin kepçe ile tesviyesi yapıldı ve
çıkan pislikler kaldırıldı.
• Aydemir Sokak’ta parke taşı döşenecek yola kamyon ve greyder marifeti ile malzeme serilerek tesviyesi
yapıldı.
• Çardak Mahallesi kurutma sahası yapılacak alanda malzeme serilerek tesviye çalışması yapıldı.
• Hafriyat döküm sahasında belli aralıklarla kepçe ve greyder ile temizlik ve tesviye çalışmaları yapıldı.
• Cihadiye Mahallesi’nde yol tesviye çalışması yapıldı. alt temel malzemesi ve taş tozu gönderildi. Bursa’dan
mahalleye parke taşı nakli yapıldı.
• Kapalı Pazar Yeri inşaatında dolgu ve sıkıştırma işlemleri için kamyon ve silindir çalıştırıldı.
• Kasaplar Sokak kazı yerleri dolguları yapıldı.
• Karabahadır Mahallesi mezarlık yolundaki çamur greyder ile sıyrılarak 0/25 alt temel malzeme yola serildi.
• Koç Ortaokulu arkası genişletilen yola greyder ile malzeme serildi.
• Uğurken Sitesi arkası bozulan arazi yolları greyder ile tesviye edilip 0/25  malzeme serildi.
• 100. Yıl Mahallesi Aydemir Sokak, Uysal Caddesi, Piriateş Caddesi ve Kayın Sokak’ta gerekli yerlere 0/25
malzeme greyder ile serilip sıkıştırması yapıldı.
• Güldeste Caddesi otopark girişi bozulan apartmanın giriş rampasına 0/25 malzeme serilerek tesviyesi
yapıldı.
• Kavaklı Mahallesi yeni yapılan çeşme önüne 0/25 malzeme bırakıldı
• İtfaiye arkası yıkılan köprüye dolgu malzemesi götürüldü.
• OSB bahçesinde su arızası olan nokta kepçe ile kazılarak su arızası giderildi ve malzeme ile kapatıldı.
• Papatya Mahallesinde selde yarılan arazi yoluna 500’lük beton büzler konuldu ve üst dolgusu yapıldı.
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5. İş makineleri ile yapılan diğer işler;
• İlçemizde meydana gelen su baskını sonrasında iş makineleri ile gerekli çalışmalar yapıldı.
• Hanlık Caddesi, Güldeste Caddesi ve Destan Sokak’ta malzeme temizliği yapıldı.
• Fidanlık su deposunda oluk temizliği ve kepçe ile tel çit sökümü yapıldı. Alana kum nakli yapıldı.
• Kahraman Sokak, Aydın Sokak ve Derya Sokak’ta, Babasultan Cami bahçesinde, Bursa Yolu Spor Tesisi’nde,
Hatuniye Cami bahçesinde ve Eski Akçeşme Sokak’ta moloz temizliği yapıldı.
• Yeni Sanayi girişinde kazı dolgusu yapıldı.
• Mahmudiye Mahallesi’ne bordür ve malzeme nakli yapıldı.
• Karaköy Mahallesi’ne taş nakli yapıldı.
• Çektikçi Mahallesi’ne taş tozu nakli yapıldı.
• Uluköy Mahallesi’ne toprak nakli yapıldı.
• Reşadiye ve Osmaniye mahallelerine 0/25mm malzeme gönderildi.
• Yolören Mahallesi’nde moloz temizliği yapıldı.
• Karacaali Mahallesi’nde kepçe ile fidan çukurları açıldı.
• İlçe Mezbahası çökertme kuyuları kepçe ile temizlendi. Çukurunuz ağızları kırılarak genişletildi. Mezbahadaki
römork yerine yerleştirildi.
• Hayriye Mahallesi Okul Bahçesindeki eski tuvalet kepçe ile yıkılıp molozu alındı.
• Kozdere Mesire alanı yanındaki pislikler kepçe ve kamyon ile alındı.
• Mahmudiye Mahallesi mahalle konağı ve camii bahçe duvarı etrafındaki pislikler kepçe ve kamyon ile alındı.
• Beypınar ve Derbent Mahalleleri arasında kalan bağlantı yolu kenarlarındaki su kanalları greyder ile
temizlendi.
• Fidanlık Su Deposu yeşil alanlarına,   Derviş Eroğlu Bulvarı sonundaki orta refüje ve 100.Yıl Mahallesi
Osmangazi Caddesi orta refüjüne  kepçe ve kamyon marifeti ile toprak çekildi.
• Fatih Camii’nde bahçe duvarı yapılacak alan kepçe ile temizlendi.
• Aydoğdu Mahallesi’nde düğün salonu karşısında parke taşı yapılacak alan kepçe ve kamyon ile temizlendi.
Mahalledeki arazi yollarına 500’lük beton büzler konuldu.
• Osmaniye Mahallesi mesire alanına, Matay Spor Tesisi’nde yeşil alan olarak bırakılan bölümlere ve Fidanlık
Su Deposu’na, Çayırlı Mahallesi’nde bulunan düğün salonu etrafındaki yeşil alan bölgelerine toprak serildi.
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• Reşadiye ve Mahmudiye Mahallelerine çocuk oyun alanları için kum nakli yapıldı.
• Söylemiş, Karacaahmet, Papatya, Ayaz, Çayırlı, Akçapınar, Osmaniye, Orhaniye ve çeşitli mahallelerde kepçe
ile Kurban Bayramı için çukurlar açıldı. Sonrasında kapatıldı.
• Temizlik İşleri şantiyesi arka tarafında bulunan pislikler kamyon ve kepçe ile temizlendi.
• Beypınar Mahallesi arazi yollarında kepçe ile kazı yapılarak koruge borular konuldu.
• Mezbaha arka bahçesinde bulunan çöp römorku belli aralıklarla İnegöl çöplüğüne götürülerek boşaltıldı.
• Biber Pazarı kantar yeri altı kepçe ile temizlendi ve betonu atıldı. Dükkan rampalarına malzeme serildi.
• Yazılı Mahallesi’nde kepçe ile koruge boru gömüldü.
• Jandarma Komutanlığı bahçesindeki moloz kepçe ve kamyon marifeti ile temizlendi.
• Kanal boyu direk çukurları kazıldı.
• Sırça Sokak’taki çöp ve molozlar kepçe kamyon marifeti ile temizlendi.
• Çardak Mahallesi’ndeki ürün kurutma sahasında bulunan atıklar kepçe ve kamyon ile temizlendi.
• Yenigün Mahallesi Gülistan Sokak’ta çöken fosseptik çukurunun betonu kırıldı ve dolgusu yapıldı. Mahmudiye
Mahallesi’nde bulunan caminin eskimiş vaziyetteki duvarı kırılarak molozu temizlendi. Eski karakol girişindeki
beton bariyerler kaldırıldı. Ulucami Muhtarlığı yanında bulunan yoldaki malzemeler kaldırıldı. Mahmudiye
Mahallesi’nde tehlikeli vaziyetteki su deposunun yıkımı gerçekleştirildi. Akçeşme Caddesi’nde, Yiğitler Sokak’ta
ve Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi civarında bulunan molozlar kaldırıldı.
• Meltem Sokak’ta yıkılan duvarın molozu kepçe ile kaldırıldı.
• Yolören Mahallesi çöplük alanında kepçe ile temizlik yapıldı.
• Kurban Bayramı için Tarihi Belediye Binası önüne çadır kuruldu ve bayram sonrasında demontajı yapıldı.
• Kız Meslek Lisesi’nden 30 adet masa ile tabureler Akçeşme Okulu’na taşındı.
• Süleymanpaşa  Okulu’ndan İlçe Halk Eğitim Merkezi’ne sıra nakli yapıldı.
6. Metruk ve tehlikeli vaziyetteki binaların yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesi;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ulucami Mahallesi’nde 2 adet binanın yıkımı gerçekleştirildi.
Osmaniye Mahallesi’nde eski okul lojmanı ve tuvaletin yıkımı ile moloz temizliği gerçekleştirildi.
Garaj Caddesi’nde bulunan metruk bina yıkılarak molozu kaldırıldı.
Biber Pazarı’nda bulunan metruk vaziyetteki tuvaletler yıkılarak molozları kaldırıldı.
Babasultan Cami inşaatı yanındaki metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.
Yıldırım Mahallesi’nde bulunan tehlikeli vaziyetteki  duvar yıkıldı.
Babasultan Camii karşısı metruk bina yıkıldı.
Gökgöz Meydanı’nda adet metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.
Çayırlı Mahallesi’nde bulunan metruk sağlık ocağı binanın yıkımı gerçekleştirildi.
Aydoğdu Mahallesi’nde bulunan metruk okul binanın yıkımı gerçekleştirildi.
Kirazlıyayla Mahallesi’nde bulunan metruk okul, lojman ve tuvalet binalarının yıkımı gerçekleştirildi.
Eğerce Mahallesi’nde bulunan metruk düğün salonu binasının yıkımı gerçekleştirildi.
Yenigün Mahallesi Kozdere Caddesi’nde bulunan metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.
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7. Kaçak yapıların yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesi;
• Gökçesu Mahallesi’nde ruhsatsız 4 adet yapının yıkım işlemi gerçekleştirildi.
• Marmaracık Mahallesi’nde ruhsatsız 4 adet yapının yıkım işlemi gerçekleştirildi.
8. Belediye mülkiyetindeki işyerleri, Belediye hizmet binaları, sorumluluk alanında bulunan diğer kurumların
binalarında bakım ve onarım işleri ve diğer muhtelif işler;
• Burcun Mahalle Camii’nin boyası yapıldı.
• Hatuniye Cami tuvaletlerinde derz dolgusu yapıldı.
• Şantiye depolarında sıva yapıldı.
• Hayvan Pazarı binasında tavan tamiratı yapıldı.
• Yeni Belediye Binası’nda eski Fen İşleri Müdürlüğü odası boyandı.
• İlçe Halk Eğitim Merkezi binasında boya yapıldı.
• Söylemiş Okulu’nda derz dolguları yapıldı.
• Reklam panolarının ankrajları yapıldı.
• Yenişehir Anaokulu binasında tuvalet yapıldı.
• Çarşı Cami yağmur inişi borusu tamiratı yapıldı.
• Subaşı Mahallesi’nde Atatürk büstü onarımı ve mahalle konağı çevre düzenlemesi yapıldı.
• Kültür Merkezi toplantı salonunda tavan tamiratı yapıldı.
• Toprakdere Mahallesi’nde bulunan cami ile mahalle konağında yağmur suyu olukları ve iniş boruları
yenilendi.
• Ayaz mahalle konağı bahçesinde çevre düzenlemesi yapıldı.
• Akıllı durakların sıva tamiratları ve boyaları yapıldı.
• Yazılı mahalle konağının çatı tamiratı ve bacası yapıldı.
• İznik Caddesi Belediye Sosyal Tesisleri önündeki çiçeklik bordürleri döşendi.
• SGK binası önüne demir duba montajı yapıldı.
• Askeri Hava Lojmanlarına saha betonu atıldı.
• Söylemiş Okulu kapıları tamir edildi ve boyandı.
• YESAŞ bürosunda tamirat işleri yapıldı.
• Hatuniye Sokak’a yağmur ızgarası konularak betonu atıldı. Cumhuriyet Caddesi’nde yağmur ızgarası tamiri
yapıldı.
• Marmaracık Mahallesi mesire alanında tuvalet yapıldı.
• İtfaiye giriş kapısı zemini hazırlandı.
• Fidanlık su deposunda yapılan düğün salonun seramik zemin kaplaması yapıldı.
• Temizlik İşleri Şantiyesi gübre makinesi zemininin dolgusu yapılarak betonu döküldü.
• Bayan Spor Salonunda zemin tamiri yapıldı.
• Kültür Merkezi yanına raket billboard montajı yapıldı.
• Selimiye Mahallesi’nde bulunan şehitliğin mermer tamiri ve duvar boyası yapıldı.
• Sosyal Tesis mutfağı tavan boyası yapıldı. Bayan Spor Salonu’nda boya tamiri yapıldı.
• Fen İşleri Müdürlüğü Binası tuvaletinde fayans döşemesi yapıldı.
• Hacı Hasan Cami tuvalet yanına duvar örülerek sıvası yapıldı.
• Hastane bahçesinde beton tamirleri yapıldı.
• Burcun Mahalle’sinde bulunan caminin boyası ve tavan tamiratları yapıldı.
• İlçe Stadı’nda sıva, boya ve tamirat işleri yapıldı, eksik ve kırık oturakların tamiratları yapıldı. Tribünde
bulunan bacanın tamiri yapıldı. Stadyum içerisindeki su arızası giderildi.
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• İlçe Mezbahası’nda fayans ve mermer işleri yapıldı.
• Yeni Belediye Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü katındaki boş odanın tavan ve duvar boyası yapıldı.
• Levent Sokak’ta Belediyemize ait iş yerinde bakım onarım çalışmaları yapıldı.
• 100. Yıl Mahallesi Sağlık Ocağındaki alaturka tuvalet kırılarak engelli tuvaleti için gideri konuldu, fayans
tamiri yapıldı.
• Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma binasının yağmur olukları temizlendi.
• Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi bakım atölyesi girişine beton rampa yapıldı.
• Yeni Mahalle Çayırönü Sokak No:60’da Belediyemize ait evde gerekli bakım onarım çalışmaları yapıldı.
• Sebze Hali arkadaki kantarın yan duvarları alındı. Çıkan moloz kaldırıldı.
• Alparslan Türkeş Bulvarı tabela ankrajı konuldu ve tabelası monte edildi.
• İş makinelerinin, iş aletlerinin ve araçların bakım onarım ve tamiratları yapıldı.
• Heykel meydanında bulunan ahşap bankların tamiratı yapıldı.

• Spor Kompleksi giriş basamak mermerleri yenilendi.
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• Fidanlık su deposunda bulunan ahşap kamelyalar tamir edildi.
• Tahirağa İlkokulu yağmur suyu iniş borularının montajı yapıldı.
• Yenigün Mahallesi YESAŞ fırınına tuvalet-banyo yapıldı.
• Çamönü Mahallesi’nde bulunan Belediye’ye ait binaya tezgah yapıldı. Tuvalet ve banyo seramikleri yenilendi.
• Biber pazarında kantar montajı için beton döküldü.
• Fethiye Mahalle Konağı boyası yapıldı.
• Muhtelif noktalara beton masa tenisi düzenekleri kuruldu.
• İlçe Cezaevi bahçesi oyun grubu altına beton atıldı.
• Mezbahada tamirat ve boya işleri yapıldı.
• Ana Kucağı binasında boya işleri yapıldı.
• Spor Kompleksi yüzme havuzunda seramik işleri yapıldı.
• Sosyal Tesis’te bulunan süs havuzunun bakım onarımı yapıldı.
• eniköy Mahallesi’nde bulunan cami boyandı.
• Kurtuluş Spor Tesisi’ne yapılan perde duvarın kalıpları sökülerek temizliği yapıldı. Kaykay pisti yanındaki
duvarın üzerine mermer harpuşta ve sıva yapıldı.
• Beypınar Mahallesi’nde beton atılarak ve tuğla ile duvar örülerek çeşme yapıldı.
• Kurtuluş Spor Tesisi’ne Yenişehir Belediyesi logolu tabelaların montajı yapıldı.
• Hayvan pazarında bulunan kotralara sprey ile kireç boyası yapıldı. Alanda gerekli noktalara beton baca
kapakları yapılarak yerlerine konuldu. Otopark sahasının temizliği ve tesviyesi yapıldı.
• Kirazlıyayla Mahalle Konağı boyası yapıldı.
• Kozdere Mahallesi Mesire Alanına ve çevresine gerekli tabelaların montajları yapıldı. Alanda bulunan ahşap
çardakların ve binalardaki ahşap kaplamaların tamiratları yapıldı.
• Biber pazarında kamyonların yanaşabilmesi için düzenleme yapıldı. Tuvalet konulacak yer için temel betonu
atıldı ve gider bacalar yapıldı. Tuvaletin montajı yapılarak tesisatları bağlandı.
• Kozdere Mahallesi Mesire Alanında bulunan deponun boyası yapıldı.
• Fidanlık su deposundaki binaların çatı ve oluk temizlikleri, baca tamiratları ve boyaları yapıldı.
• Yusuf   Işıkoğlu Sokak’a montajları yapılacak sokak aydınlatma direkleri için 27 adet çukur açılarak temel
betonları döküldü.
• Temizlik İşleri şantiyesine betonarme kanal yapıldı ve çeşitli bakım onarım çalışmaları yapıldı.
• Çeşitli noktalarda yeni billboard yerleri oluşturuldu.
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• Yusuf Işıkoğlu Sokak’ta elektrik hattının üstü betonla kapatıldı. Yol kenarına duvar yapıldı. Sokak girişlerine
duba montajı yapıldı.
• Orhaniye Mahallesi Cami korkuluklarının boyası yapıldı.
• Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne engelli rampası yapıldı.
• Sinan Paşa Külliyesi bahçesinde zemin tamiratı yapıldı. Oyun grubu tamiri yapıldı.
• Yeni Belediye Binası önü baca tamiri yapıldı.
• Öncü Caddesi set yanındaki kanallar temizlendi.
• TOKİ bölgesindeki YESAŞ fırınının boyası yapıldı.
• Fetih Caddesi üzerinde malzeme ile 3 noktaya set yapıldı.
• Su deposunda duvar tamiri yapıldı. Oluklar temizlendi. Otopark alanına malzeme serildi. Otopark tabelası
konuldu. İnegöl Yolu’ndan giriş bölümüne cep yapılarak 4 kamyon malzeme serildi. Yol dönüşünde bulunan
deponun sıva tamiratı yapıldı.
• Kızılhisar Mahallesi’nde cami bahçesi duvarı yapıldı.
• Kardelen Park’ta çeşme yeri hazırlanarak giderleri döşendi ve betonu atıldı.
• Süleymanpaşa Okulu çatısındaki oluklar temizlendi.
• Adliye binasının çatı onarımı yapıldı.
• Aydoğdubey İlkokulu, Yunus Bal Ortaokulu, Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Orhaniye
Okulu, Koyunhisar Okulu, Yolören Okulu ve Köprühisar Okulu’nda boya işleri yapıldı.
• Akçeşme İlkokulu giriş kapısı üzerindeki balkonun sıva tamiratı ve boyası yapıldı.
• Kanal boyunda yol çıkış bölgelerine dubalar monte edildi.
• Sosyal Tesis’te bulunan kırık fayanslar yenilendi. Yürüyüş yolundaki ahşaplar onarıldı.
• Hacı Hasan Cami, Fatih Cami, Mahmudiye Cami ve Mahmudiye Mahalle Konağı, Beypınar Mahalle Konağı
bahçe duvarları üzerindeki Yenişehir Belediyesi logoları boyandı.

37

• Kızılhisar Mahallesi Cami bahçesine betonarme perde duvarı yapıldı.
• 100.Yıl Cami odasında sıva tamirleri ve boya yapıldı.
• Hayvan Pazarına kulübe konularak etrafına beton atıldı.
• Menteşe Mahallesi imamevindeki duvar çatlakları tamir edilerek boyası yapıldı.
• Cihadiye Mahalle Konağı etrafındaki eski bahçe duvarları kepçe ile kaldırıldı ve betonarme yeni çevre duvarı
yapıldı.
• Köprühisar Mahallesi’nde bulunan okula engelli rampası yapıldı. Bina içinde engelli tuvaleti ve kapısı yapıldı,
seramik döşendi.
• Belediye Meydanı ve Kültür Merkezi girişlerine konulacak olan hareketli bariyerler için  temel yerleri açılarak
elektrik hatları çekildi ve betonları döküldü.
• Kirazlıyayla Mahalle Konağı çatısında baca tamiri ve baca çıkışı yapıldı.
• Kavaklı Mahallesi’nde bulunan Belediye’ye ait binanın boyası yapıldı.
• Kaymakamlık Binası bodrumundaki suyu kesmek için set yapıldı ve yan odadaki pompa kuyusuna tahliye
borusu konuldu.
• Yunus Bal Ortaokulu’na su gideri için beton kırılarak ızgara yeri hazırlandı ve kalıpları çakılarak betonu
döküldü, yağmur suyu ızgarasının yoldaki baca ile bağlantısı yapıldı.
• Karaköy Mahallesi’nde bulunan camiye imam odası yapıldı.
• İlçe Stadında bulunan kantin, mescit ve depoların boyası yapıldı. Mescit bölümünde seramik kaplaması
yapıldı.
• Fidanlık su deposunda bulunan masaların tamiratları yapıldı.
• Cihadiye mahalle konağında saçak altı kaplaması ve çatı tamiratı yapıldı. İç bölümde sıva tamiratı ve boya
işleri yapıldı. Bahçe duvarlarındaki Yenişehir Belediyesi logoları boyandı.
• TOKİ Ortaokulu sıralarının tamirleri yapılarak zımpara ile silme ve vernikleme işlemleri uygulandı.
• Bilecik Yolu’nda bulunan taksi durağı kaldırılarak şantiyeye indirildi.
• Hız setleri içerisindeki tıkalı giderler temizlendi.
• Akçeşme Okulu öğretmenler odası boyandı.
• Diş Hastanesinde tamirat ve boya işleri yapıldı.
• Jandarma binasında tuvalet bölümü bakım onarımı yapıldı.
• Subaşı Mahallesinde bulunan okulda engelli rampası yapıldı.
• Tahirağa İlkokulu’nda tezgah tamiratı yapıldı.
• Aydoğdu Mahallesi Sağlık Ocağı çatısı tamiratı yapıldı.
• Tahirağa İlkokulu’nda tezgah tamiratı yapıldı.
• Aydoğdu Mahallesi Sağlık Ocağı çatısı tamiratı yapıldı.
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Tesisat bakımı işleri;
• Karaköy, Selimiye, Yeniköy, Kıblepınar, Burcun, Fethiye, Marmaracık, Akdere, Papatya, Günece, Gökçesu,
Ayaz, Söylemiş, Karacaahmet, Akçapınar, Yazılı, Yarhisar, Karaamca, Çiçeközü, Mahmudiye, Orhaniye, Osmaniye,
Subaşı, Akbıyık, Uluköy(Ulucami), Yolören, Karasıl, Çeltikçi, Çardak, Barcın, Cihadiye, Kirazlıyayla, Beypınar,
Kozdere, Ebeköy, Çamönü, İncirli, Hayriye, Köprühisar, Terziler, Eğerce, Kızılköy, Kızılhisar, Aydoğdu, Mecidiye,
Alaylı, Avşar, Çelebi, Karabahadır, Kavaklı, Toprakocak, Menteşe, Koyunhisar, Karacaali, Süleymaniye, Yıldırım,
Reşadiye, Demirboğa, Dereköy mahallelerinde şadırvan ve tuvaletlerde; Çınarlı Camii, Çarşı Camii, Kumluk
Camii, 100.yıl Camii, Fatih Camii, Şemaki Camii(Sanayi), İlhan Pestil Camii, Sümbüllük Camii, Ulucamii, Şinanpaşa
Camii, Tatarlar Camii, Hatuniye Camii, Mustafa Tarhan(TOKİ) Camii, Sinoplar Camii, Veysel Karanii Cami, Zühre
Camii şadırvan ve tuvaletlerinde; Hal içi, saat kule, sanayi, pullukçular aralığı, mezbaha tuvaletlerinde  bakım
onarım yapılarak arızalar giderildi.
• Belediye hizmet binalarındaki kalorifer bakımları yapılarak arızaları giderildi.
• Müyesser İbrahim Sünnetçioğlu İlköğretim Okulu’nda, İlçe Halk Eğitim Merkezi’nde, TOKİ Ortaokulu’nda,
Hayvan Pazarı’nda, Belediye Yeni Hizmet Binası’nda, Belediye Sosyal Tesisleri’nde, Eski İlçe Emniyet Binası’nda
su arızaları giderildi ve sabunluk, kağıtlık gibi aksesuarlar takıldı.
• Marmaracık Mahallesi mesire alanına yapılan tuvaletin sıhhi tesisat bağlantıları yapıldı.
• Orhaniye Mahallesi Okulu ana su hattı yenilendi.
• Hacı Hasan Camii temiz ve pis su hatları bağlandı.
• Kurtuluş Mahallesi Spor Tesisi ana su hattı bağlantısı yapıldı ve sulama hattı çekildi.
• Fidanlık su deposunda sıcak su hattı yenilendi.
• Biber pazarında su patlakları tamir edildi.
• Yenişehir Anaokulu’nda yenilenen tuvaletlerin tesisat bağlantıları yapıldı.
• Köprühisar ve TOKİ Ortaokullarında bulunan radyatörlerin bakımları yapıldı.
• İlçe Stadyumu ana su hattı yenilendi. Duş bataryası ve duş takımları yenilendi.
• Hacı Hasan Camii şadırvan muslukları takılarak faaliyete alındı.
• Barcın Mahallesi Türbe bahçesinde su patlakları yapıldı. Şadırvan bakımı yapıldı.
• İlçe Jandarma Binası sıcak su hattı yenilendi.
• Ayaz Mahallesi’nde alafranga tuvalet yenilendi.
• Akbıyık Mahallesi şadırvan bataryaları yenilendi.
• Mahmudiye Mahalle Konağı bahçesinde su hattı yenilendi.
• Cihadiye Mahallesi cami şadırvanının yeri değiştirildi.
• TOKİ Ortaokulu su ve batarya arızalarını  giderildi.
• Kıblepınar Mahallesi misafirhanesinde ilave lavabo yeri yapıldı.
• Fen İşleri Müdürlüğü Binası bayan tuvaletinde tesisat tadilatı yapıldı.
• Uluköy Mahallesi şadırvan ve tuvaletleri faaliyete alındı.
• Yeni Mahalle Çayırönü Sokak’ta Belediyemize ait evde tesisat bakımı yapıldı. Klozet montajı yapıldı ve
musluklar yenilendi.
• Papatya Mahallesi’nde muhtelif arızalar giderildi.
• Babasultan Parkı’nda kırılan giderler yenilendi.
• 100.Yıl Sağlık Ocağı’na engelli klozeti montajı yapıldı.
• İlçe Stadı misafir tuvaletlerinin giderleri yenilendi.
• Mezbahada çamaşır makinesi yeri hazırlandı.
• Terziler Mahallesi cami oluk giderleri yapıldı. Sokak çeşmesi tesisatı yenilendi.
• Subaşı Mahallesinde bulunan okul bahçesinde gider bağlantısı yapıldı.
• İlçenin çeşitli noktalarında meydana gelen su patlakları tamir edildi.
• Sokak çeşmelerinin bakımları yapıldı.
• Sokak hayvanları besleme noktalarının bakımları yapıldı.
• Akdere Mahallesi düğün salonu gider bağlantısı yapıldı
• Çınarlı Camii’de zarar gören çeşmeler değiştirildi.
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KAYNAK ATÖLYESİ ÇALIŞMALARI:
1. Tamirat, bakım-onarım işleri;
• İş makinelerinin, iş aletlerinin araçların bakım onarım ve tamiratları yapıldı.
• Reklam panolarının bakımları yapıldı.
• Mezbaha giriş kapısı ve hafriyat döküm sahası giriş kapıları sökülerek tamir edildi.
• Babasultan Parkı baca kapağı kaynak işleri yapıldı. Kütüphane aralığı baca kapağı yenilendi. Mescit Sokak
baca kapağı kaynak işleri yapıldı.
• Terziler Mahallesi doktor odası ile tuvaletlerin kapı ve pencereleri tamir edildi.
• Sokak tabelalarının tamiratları yapıldı.
• Çarşı Camii kapı tamiratı yapıldı.
• Akıllı durakların bakım onarımları yapıldı.
• Biber pazarındaki konteynerlerin çatısındaki tamirat işleri yapıldı.
• Yazılı Mahallesi cami ve tuvalet kapılarının tamiratları yapıldı.
• Karaamca Mahallesi cami sundurmasına ilave yapıldı.
• Seyyar dubalar hazırlandı.
• Hayvan Pazarında tamirat işleri yapıldı.
• Deforme olan çöp kovalarının tamiratları yapıldı.
• Hükümet Konağı Sokak girişindeki dubaların ve uyarı levhalarının montajı yapıldı.
• Fen İşleri Müdürlüğü binasında, Sosyal Tesis’te bulunan engelli tuvaletinde, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde
ve Tarihi Belediye Binası’nda kapı kilitleri değiştirildi, tamirleri yapıldı.
• Stadyum kale direklerinin kaynak işleri yapıldı.
• İznik Caddesi’nde billboard tamiratı ve kaynak işleri yapıldı.
• Doktor Ahmet Esin parkında kopan panel çitler değiştirildi.
• Stadyum önündeki eksik dubalar tamamlandı ve deforme olanlar onarıldı.
• Akıllı durakların yağmur su oluklarının temizliği yapıldı.
• Şehir içinde eksik, kırık veya yan yatık şekilde bulunan hacı yatmaz dubalar değiştirildi. Zafer Meydanı’na 3
adet yeni duba montajı yapıldı.
• Ulucami Mahallesi Cami Sokak metruk tarihi evin kopan sacları ve açık olan kapısına sac panel monte
edilerek güvenlik önlemleri alındı.
• İlçe Kütüphanesi bayrak direği sökülerek tamiratı yapıldı ve yerine montajı yapıldı.
• Biber Pazarında ondulin değişimleri yapıldı.
• Biber pazarına konulacak kantar için 2 adet U profil kesilerek montajı yapıldı. Konteynerlerin önünde bulunan
çatı levhalarının ön kısmına oluk için profil kayıt kaynağı yapıldı. Abdesthane için 4 adet oturak hazırlanarak
montajı yapıldı.
• Çamönü Mahallesi misafirhanesine yapılacak tezgah için profil ayaklar hazırlandı. Mahallede bulunan
caminin önündeki oluk temizlendi.
• Yüzme havuzu etrafındaki direklerin güçlendirmesi yapıldı.
• Fidanlık su deposu düğün salonu çatısının oluklarının temizliği yapıldı
• Mezbahada bulunan eski palanga sökülerek yenisinin bağlantısı yapıldı. Hayvan yatırma makarnalarının alt
tabanında 230×100 cm galvaniz sac hava kollarının yeri ve hava hortumları değiştirildi ve mezbahada genel
tamirat kaynak işleri yapıldı.
• Kurtuluş Mahallesi Spor Tesisi duvarlarına tablolar asıldı.
• Hayvan pazarı dezenfekte önündeki boru kemer düzeltildi ve kaynak işleri yapıldı.
• Biber pazarı deposundaki 5 adet sandalye boyları uzatıldı ve boyandı. 8 adet sandalye ve 2 adet masa
götürüldü. Bayan tuvaletinin önüne 170x230 cm ebatlarında paravan hazırlandı ve montajı yapıldı.
• YESAŞ önüne 2 adet yaya geçidine hacı yatmaz montajı yapıldı.
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• Biber pazarı eksik kapıların tamirat ve kaynak işleri yapıldı.
• Kozdere Mesire Alanı’na mangal kömürü küllerini dökmek için teneke ve varil hazırlandı.
• Yusuf Işıkoğlu Sokak’ta yapılan aydınlatma çalışmaları sırasında besleme kablosu için borulama işlemi
yapıldı.
• Billboardların temizliği ve boya işleri yapıldı.
• Fidanlık su deposuna 3 adet tabela hazırlanarak montajları yapıldı.
• İznik Caddesi’ne 6 adet billboard montajı yapıldı.
• Ulucami Mahallesi’ndeki basketbol sahasının kapısı tamir edildi.
• TOKİ Ortaokulu tuvalet kapılarına 20 adet sürgü monte edildi. Okul bahçesinde bulunan futbol kalesi
direkleri zemine sabitlendi.
• Cihadiye Mahallesi çocuk parkı etrafındaki panel çitlerin tamiratı yapıldı.
• Fatih Camii bahçe duvarları üzerine panel çit montajı yapıldı.
• Subaşı Mahallesi’nde devam TOKİ inşaatı alanındaki TV vericileri demonte edilerek yeni binasına monte
edildi.
• Sosyal Tesis’te bulunan panel çitlerin tamiratları yapıldı.
• Öncü Caddesi bekleme durağına oturak montajları yapıldı.
• Tahirağa İlkokulu’nda kapı tamiratları yapıldı.
• Yusus Bal Ortaokulu bahçesine konulacak olan yağmur ızgarasının imalatı yapılarak monte edildi.
• Cihadiye Yolu üzerinde bulunan eski TEİAŞ kapıları kesilerek asma kilit ile girişleri kapatıldı. Yol üzerindeki
tehlikeli demir çubuklar kesildi.
• Stadyum panel çit ve kapısı monte edildi. Misafir tribünün tuvalet PVC kapıları tamiratı, demir kapı kilit
tamirat işleri yapıldı, kale direklerine file takmak için kancaların paraları kesildi.
• Köprühisar Okulu kalorifer tesisatındaki kaynak işleri yapıldı.
• Fetih Caddesinde yapılacak olan araç park eğitimi ve sınavı için 36 adet hacı yatmaz montajı yapıldı.
2. Kapı, merdiven, köprü, balkon, korkuluk ve ferforje işleri yapılması;
• Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü yeni binasındaki arşiv odası için raflar yapıldı. Kat
girişine demir kapı yapıldı.
• Karabahadır Mahallesi misafirhanesinin kapısı yapıldı.
• Karaamca Mahallesi deposuna yan kaplama sacları ve kilit yapıldı.
• Ayaz Mahallesi’ne ferforje kapıların ve kanal boyuna yapılan çit ve kapı montajı yapıldı.
• Eğerce mahalle konağı önü merdiven korkuluklarının montajı yapıldı.
• Subaşı Mahallesi’nde ferforje korkulukların montajı yapıldı. Eski elektrik direkleri ve açılır tente söküldü.
Mahalle konağı önündeki deponun panel korkuluğu, kapı ve çıkış merdiveninin montajı yapıldı.
• Fidanlık su deposu duvar üzerine korkuluk yapıldı.
• Fen İşleri Şantiyesi elektrik atölyesine PVC kapı montajı yapıldı.
• Kıblepınar Mahallesi misafirhane binası girişine ferforje bahçe kapısı yapıldı.
• TOKİ Mustafa Tarhan Cami’nin arka kazan dairesi girişine 375×200 profil iskelet üzerine çelik hasırdan
kapılar yapıldı.
• Babasultan Parkı girişine 500x108 cm ebatlarında raylı ferforje kapı yapıldı ve kaynak işleri yapıldı. Park
girişine 2 adet motosiklet giremez tabelası monte edildi.
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• Adliye Binası jeneratörünün önüne ve yan tarafına çelik hasırdan kapı yapıldı.
• Karabahadır Mahallesi misafirhane binasına ferforje giriş kapısı yapıldı.
• Mezhaba giriş merdiveni korkulukları yapıldı. Mezhaba içinde tamirat işleri yapıldı.
• TOKİ Ortaokulu giriş kapısı saçları ve üst profil kaynağı yapıldı.
• Tabakhane Mahalle Muhtarlığı için 3 adet korkuluk hazırlanarak montajı yapıldı.
• Matay Spor Tesisi Binası asansör odasına desenli demir sac kapı hazırlanarak montajı yapıldı.
• Fidanlık su deposuna raylı kapılar yapıldı. Mutfak bölümü için profilden tezgah ayakları yapıldı. Gelin ve
damat için geçiş kapısı ve fotoğraf için çiçeklik imalatları yapıldı. Oturma bankları masalarının üzerine çadır
aparatları yapıldı. Düğün salonu oluklarının temizliği yapıldı. Tuvalet kapıları yapıldı. Konfeti sehpalarının
yapıldı.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terziler Mahallesi parkına TV dolabı ve kapı bölümüne polikarbon levha montajı yapıldı.
Masa tenislerinin şablonları yapıldı.
Matay Spor Tesisi ankrajları hazırlandı. Tabela ve bayrak direklerinin montajı yapıldı.
Kurtuluş Mahallesine set montajları yapıldı.
Kozdere Çamlığı Mesire Alanı için mangal hazırlandı.
TOFAŞ Basketbol Sahası yanındaki oturma bankları sabitlendi.
Orhaniye Mahalle Camii’nin demir korkuluklarının boyası yapıldı.
Fidanlık düğün salonu tuvalet kapıları tamamlandı ve montajları yapıldı.
Menteşe Mahallesi’ne çelik konstrüksiyon köprü yapıldı.
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•
•
•
•
•
•

Nikah salonu merdiveninin pervaz montajı yapıldı.
Yıldırım Mahalle Konağı önüne merdiven ve korkuluk yapıldı.
Hüma Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ne yapılan engelli rampasının korkulukları monte edildi.
Köprühisar Okulu’na yapılan engelli rampasının korkulukları yapıldı.
Matay Spor Tesisi iki giriş bölümüne sürgülü sistem ferforje kapılar yapılarak montajları yapıldı.
Cihadiye Mahalle Konağı bahçe girişleri için ferforje kapıların imalatı yapıldı.

3. Çatı ve sundurma yapılması;
• Söylemiş Mahallesi’ne sundurma yapıldı.
• Subaşı Mahalle Konağı çevre düzenlemesi kapsamında bahçeye yeni sundurma imalatı yapıldı.
• Ayaz Mahallesi çevre düzenlemesi kapsamında sundurma yapıldı.
• Marmaracık Mahallesi mesire alanında ilave çatı yapıldı.
• Tahirağa İlkokulu sundurma üst çatısına 150 cm ilave yapıldı, ön kısmına korkuluk ve kapısı için yeri
hazırlandı. Okul içerisinde çeşitli kaynak tamiratları yapıldı.
• Marmaracık Mahallesi su deposu çatı kaplama ve tuvalet kapıları montajı tamamlandı.
• Terziler Mahallesi park çatısına ilave yapıldı.
• İznik Caddesi ATM alanına sundurma yapılarak üzeri kapatıldı.
• Hacı Hasan Cami bahçesine sundurma yapıldı.
• Karaamca Mahalle Konağı önüne sundurma yapıldı.
• Biber pazarında bulunan 15 adet konteynerin üzerine çatı yapıldı.
4. Çocuk oyun grubu montaj ve tamiratları;
• Merkez ve kırsal mahallelerde bulunan çocuk oyun gruplarının ve spor aletlerinin gerekli kaynak tamiratları
ile bakım onarımları yapıldı.
• TOKİ parkı oyun grubunun tamiratı yapıldı, 1 adet salıncak değiştirildi.
• 100.Yıl Mahallesinde bulunan çocuk parkında salıncak yenilendi. Doktor Ahmet Esin Park’ta salıncak kaynak
tamiratları yapıldı.
• Sosyal Tesis’te bulunan oyun grubunda tamirat işleri yapıldı. İznik Caddesi’nde bulunan Belediyemize ait
parktaki kırık olan kaydırak değiştirildi. Selamet Sokak’taki parkta bulunan çocuk oyun grubunda tamirat işleri
yapıldı.
• Fidanlık su deposu çocuk oyun parkı söküldü.
• Karacaahmet Mahallesi eski demir oyun gurubu söküldü.
• Karabahadır Mahallesi’ne çocuk oyun grubu montajı yapıldı.
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•
•
•
•

Reşadiye ve Alaylı Mahallelerinde bulunan çocuk parklarında salıncak ve tahterevalli montajları yapıldı.
Hayriye Mahallesi’ndeki eski çocuk grubunun demontajı yapıldı.
Çayır Mahallesi kanal boyundaki parkın salıncağı tamir edildi.
Üniversite arkasındaki spor aletlerinin tamiratı yapıldı.

5. Diğer kaynak işleri;
• Bursa Caddesi’ndeki trafik levhalarının yerleri değiştirildi.
• Engelsiz Yaşam Merkezi tabelası hazırlanarak montajı yapıldı.
• Eski okul sıra ve masaları ile tahta ve demirleri ayrıldı.
• Fen İşleri Şantiyesi’nde yapılmış olan Özel Kalem Müdürlüğü deposunun rafları yapıldı.
• Zafer Meydanı’na ve Ataşehir Sokak’a yağmur ızgaraları hazırlandı.
• Sertaç Dübek Parkı ve Turhanettin Ergünaç Parkı tabelaları hazırlandı.
• Sinanpaşa Külliyesi’nde bulunan LED aydınlatmaların korunması için korkuluklar hazırlandı ve montajı
yapıldı.
• Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ağaç diplerine konulmak üzere 10 adet galvaniz sac yıldız motifi
hazırlandı.
• Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposuna malzeme koymak için sehpa hazırlandı.
• TOKİ Ortaokulu’na İstiklal Marşı 3 boyutlu yazısı için seyyar pano yapıldı.
• Yeni sanayi hoparlör montajı için direk kaynatıldı.
• Şehit Yunus Bal Ortaokulu spor salonuna kum torbası asmak için aparat hazırlanarak montajı yapıldı. Okula
Türk Bayrağı montajı yapıldı.
• İlçe Stadı yağmur ızgarasına ilave yapıldı.
• Mezbaha baca kapakları için 65/65  sactan delikli ızgara hazırlandı ve montajı yapıldı.
• İlçede faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi dozerinin yangın tüpüne montajı için sacdan aparat
hazırlandı.
• Alparslan Türkeş Bulvarı tabelası kaynak ve montaj işleri yapıldı.
• Biber Pazarı elektrik panosuna sehpa hazırlanarak montajı yapıldı.
• Askeri Hava Lojmanlarına 2 adet basketbol potası hazırlanarak montajları yapıldı.
• Folklor ekibi için 2 adet kıyafet askılığı hazırlanarak monte edildi.
• 1 adet ‘’Çöp ve moloz dökmek yasaktır’’ tabelası hazırlandı.
• Beypınar Mahallesi futbol sahası için 2 adet futbol kalesi hazırlandı.
• Kardelen Park’a sacdan yeni elektrik panosu yapıldı.
ELEKTRİK SERVİSİ ÇALIŞMALARI:
• Osmangazi Lisesi’nin yıkılmasıyla bahçe kısmında karanlık kalan yerlere aydınlatma yapıldı.
• Tarihi Belediye Binası çevresinde ve etrafında bulunan sokak girişlerine aydınlatma yapıldı.
• Sinan Paşa Külliyesinde dış duvarların diplerinde bulunan wallwasher aydınlatmaların hasarlı olanları
onarıldı.
• İlçemiz kent görüntüleme ve MOBESE sistemindeki hasarlı hatlar onarıldı ve kablolama işlemi yapıldı.
• Kirazlıyayla Mahallesi meydanında yapılan aydınlatmalarda arızalı olanlar değiştirildi.
• Çarşı içerisinde bulunan Belediyemize ait dükkanların hol kısımlarındaki arızalı lambalar değiştirildi.
• Orhan Caddesi’nde bulunan yürüyüş yoluna ilave dekoratif aydınlatma direkleri monte edildi.
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• Ayaz Mahallesi’nde bulunan mahalle konağı bahçesinde yapılan çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında
dekoratif aydınlatma direkleri monte edildi.
• Söylemiş Mahallesi’nde yeni yapılan parka çevre aydınlatma direkleri monte edildi.
• Yenigün Mahallesi Kardelen Park’taki hasarlı ve çalışmayan aydınlatmalar değiştirildi.
• Zafer Meydanına konulacak olan raket billboard için enerji kablosu çekildi. Ankraj çalışması yapıldı.
• Akdere Caddesi, Kozdere Caddesi ve Güldeste Caddesi üzerine konulacak olan raket billboardlar için enerji
kablosu çekildi. Ankraj çalışması yapıldı.
• Yeni Mahalle Derya Sokak’ta yeni yapılan Dr. Ahmet Esin Parkı, Yenigün Mahallesi Piri Ateş Caddesi’nde
bulunan park, Yenigün   Mahallesi Kozdere Caddesi’nde bulunan park ve Yüzüncüyıl   Mahallesi Osmangazi
Caddesi’nde bulunan park için abone dosyaları oluşturuldu. Aydınlatma direkleri montajı yapıldı, enerji
kabloları çekildi.
• İlçemizde bulunan anons sistemindeki hoparlörlerde bakım onarım ve tamir çalışmaları yapıldı.
• Sinanpaşa Camii bahçesindeki hasarlı aydınlatmalar onarıldı.
• İznik Caddesinde çarpmayla yamulan yüksek aydınlatma direği düzeltildi.
• Söylemiş Mahallemizde yeni yapılan sundurma altına dekoratif aydınlatmalar yapıldı.
• İlçemizde meydanlarda bulunan kalp şeklindeki dekoratif ürünlerde hasarlı aydınlatmalar onarıldı ve
kablolama işlemi yapıldı.
• İlçe stadyumundaki hasarlı aydınlatmalar enerji tasarrufu sağlayan LED aydınlatmalar ile değiştirildi.
• Mahmudiye Mahalle Konağı önünde yapılan meydan düzenlemesi için ankraj betonu atıldı, kablolama
işleme yapıldı. Elektrik direkleri monte edildi.
• Fen İşleri şantiyemizdeki arızalı zaman saatleri değiştirildi. Gün ağarma ve aydınlatma sürelerine göre
ayarları yapıldı.  
• Sosyal Tesis’te bulunan aydınlatmaların otomatik açılış-kapanışı için ilave pano, kontaktör ve zaman saati
montajı yapıldı.
• İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Sahaflar Sokak’ta bulunan parkın hasarlı kabloları onarıldı.
• Tarihi Belediye Binası girişinde ve lavabolarında bulunan hasarlı aydınlatmalar yenilendi.
• Subaşı Mahallesi Mahalle Konağı önüne yapılan sundurmanın altına aydınlatmaları monte edildi.
• Biber Pazarı dükkanların elektrik tesisatları yenilenerek sayaç panosu monte edildi.
• Yediyol Meydanı’nda bulunan akıllı durağın arızalı el okuyucusu değiştirildi.
• Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yeni yapılan köprünün hasarlı aydınlatma kablosu değiştirildi.
• 100.Yıl Mahalle Muhtarlığı önüne hareketli raket billboard montajı yapıldı.
• Derviş Eroğlu Bulvarı ile Kozdere Caddesi kesişim noktasında refüj içerisine hareketli raket billboard montajı
yapıldı.
• Fidanlık su deposunda bulunan aydınlatmalar faaliyete geçirildi. Yüksek direkte bulunan arızalı armatürler
değiştirildi. Bahçe duvarları üzerine aydınlatma aplikleri konuldu. Otopark alanı dış aydınlatma kabloları
değiştirilerek enerji hattı çekildi. Kabloların güvenlik hattı çekildi. Aydınlatma direkleri 90W LED Armatür
olarak değiştirildi.
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• Kozdere Caddesi ile Derviş Eroğlu Bulvarı kesişiminde bulunan üçgen parkın enerji panosu tamiratı yapıldı.
• Alparslan Türkeş Bulvarı tabelasına giden besleme kablosu tamir edildi.
• Yusuf Işıkoğlu Sokak’ta yapılan aydınlatma çalışmaları sırasında besleme kablosu için borulama işlemi
yapıldı, aydınlatma direkleri monte edildi.
• Gökgöz Meydanı’ndaki parkın aydınlatma arızaları giderildi.
• Çınarlı Camii önünde bulunan aydınlatmaların arızalı olanları değiştirildi.
• Heykel, Gündoğan Mahallesi ve Yediyol Meydanı’nda bulunan yüksek aydınlatma direğindeki arızalı
lambalar değiştirildi.
• Mecidiye Mahallesi’nde yapılan meydan çalışmasında aydınlatma direkleri için kablolama yapıldı.
• Kozdere Mesire alanında çevre aydınlatmalarındaki arızalı ürünler değiştirildi.
• Sosyal Tesis’te bulunan süs havuzuna dekoratif LED aydınlatma yapıldı.
• Turhanettin Ergünaç parkındaki arızalı direk ankrajları sökülerek tekrar betonlama yapıldı.
• Fen İşleri Şantiyesi etrafında bulunan sokak aydınlatma lambalarında hasarlı ve arızalı ürünler onarıldı.
• Matay Spor Tesisi’nde açılan kurslar için bilgisayar masalarına enerji kabloları çekildi.
• Sosyal Tesis bahçesinde bulunan arızalı ampuller değiştirildi.
• Fidanlık Su Deposu ve Düğün Salonu otoparkına aydınlatma ilaveleri yapıldı.
• Biber pazarında bulunan dükkanlara kurulan soğuk hava deposunun enerji kablosu çekildi.
• Yusuf Işıkoğlu Sokak’ta bulunan elektrik hatlarının değişmesiyle aydınlatma panosu yeni yerine taşındı.
• Subaşı Mahallesi’nde bulunan vericilerin yeri değiştirildi.
• Orhan Caddesi’nde bulunan raket billboardun tamiri yapıldı.
• Dönence Sokak’taki parkın aydınlatma arızası giderildi.
• Yediyol Meydanında bulunan akıllı duraktaki el sensörü değiştirildi.
• Kanal boyunda bulunan elektrik direklerinin kabloları çekilerek direklerin montajı yapıldı. Aydınlatmalar
faaliyete alındı.
• Menteşe Mahallesi meydanında bulunan aydınlatma direklerinin ankraj betonları atıldı.
• Matay Spor Tesisi Telekom kablosu için borulama işlemi yapıldı.
• Hacı Arif Bey Sokak’ta bulunan arızalı kablolar tamir edildi.
• Biber pazarında bulunan hasarlı direk kaldırılarak elektrik hatları yer altına alındı.
• Alparslan Türkeş Caddesi aydınlatma direği montajı yapıldı.
• Saat Kulesi Meydanında bulunan havuz için elektrik aboneliği alınarak pano takıldı.
• Belediye Meydanında bulunan aydınlatmaların bakımı yapıldı ve yeni ankrajlar yapılarak direkler
sağlamlaştırıldı.
• Sosyal Tesis’te tabela ve çevre aydınlatması düzenlemesi yapıldı.
• Cihadiye Mahalle Konağı aydınlatmaları değiştirildi ve çevre duvarı üzerine yeni aydınlatmaların montajları
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yapıldı.
• Üniversite kız yurdu aydınlatmalarının LED değişimi yapıldı.
• Biber pazarı orta bölümdeki direk iptal edilerek dükkanlara yeraltı enerji hattı çekildi.
• Çınar ağacı aydınlatmaları değişimleri ve tamiratı yapıldı.
• Raket billboardlara zaman saatleri takıldı.
• TOKİ inşaat alanında bulunan vericinin direği dikildi.
• Hizmet binalarımızda yanmayan lambaların tamirleri yapıldı.
• Bayan Spor Salonu giriş kablosu değiştirildi.
• Yazılı Mahalle Konağı sigortaları ve aydınlatmaları değiştirilerek elektrik verildi.
• Kozdere Mesire Alanı elektrik aydınlatmalarının tamiratı yapıldı.
• Yeni Belediye Hizmet Binası kazan dairesinde devir daim pompası değiştirildi.
• Bursa Yolu Spor Tesisi tabela aydınlatmasına enerji verildi.
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MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
A-İdarenin Amaç ve Hedefleri
İdarenin programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve
verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, İdarenin
bütçelerinin hazırlanmasına, uygulanmasına yardımcı olmak, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini,
raporlanmasını sağlamaktır.

Performans Bilgileri

B-Faaliyet ve Proje Bilgileri

1-2021 yılında 2.796 adet ödeme emri, 4.006 adet muhasebe işlem fişi düzenlenmek üzere ödeme işlemleri
ve tahsilat işlemleri kayıt altına alınmak üzere muhasebeleştirilmiştir. Mali tablolar düzenlenmiştir.
2-Belediyemiz çalışanlarının maaş bordroları düzenlenerek maaş ödemeleri yapılmıştır.
3-2022 Mali Yılı Performans Programı ve 2022 Mali yılı Bütçesi hazırlanmıştır.
4-2020 Mali Yılı Denetim Komisyonu raporu hazırlanmıştır.
5-2020 İdare Faaliyet raporu hazırlanmıştır.
6-2020 Mali Yılı Kesin Hesabı düzenlenmiştir.
7-2021Yılı Dönem başı ve 2021 yılı aylık Mali tablolar düzenlenerek Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.
8-S.G.K bildirimleri, Emekli Kesenekleri ve Vergi Dairesi beyannameleri aylık olarak düzenlenerek yasal süresi
içinde bildirimleri yapılmıştır.
9-Üçer aylık mizan düzenlenerek Say2000 sisteminden Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.
10-6360 Sayılı Kanun kapsamında belediyemize devir olan 267 adet taşınmazın pazarlık usulü ile kiralama
ihaleleri yapılarak 182 adet taşımaz kiraya verilerek sözleşmeleri imzalanmıştır.
11-Gelir Şefliği Servisinde 2021 yılı içerisinde 1.123 adet gelen–giden evrak işlemi yapılmıştır.
12-2021 yılı içerisinde Belediye ve mücavir alan içerisinde 1.649 adet arsa 9.691 adet arazi, 4.284 adet bina
beyanları olmak üzere toplam 15.624 adet emlak kayıt altına alınmıştır.
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
A-Faaliyet ve Proje Bilgileri

* Belediyemize EBYS Sistem üzerinden gelen resmi   ve vatandaş müracaatlarının % 68’i müdürlüğümüze
havale edilmiş  toplam 5299 adettir.  Birimimizden düzenlenen resmi ve vatandaş müracaatlarının 3524 adeti
incelenerek cevap verilmiştir.
3194 Sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelik, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 6360 Sayılı Büyükşehir
Kanunu ve Diğer Kanun ve İkincil Mevzuat  Kapsamında;
1. Yenişehir Belediye Meclisine 16 adet dosya hazırlanarak sunulmuştur.
a)  5 adet Uygulama İmar Plan değişiklik dosyasına Bakanlık Sistemi üzerinden PİN numarası alınarak Belediye
Meclisine sunulmuştur.
b) 11 adet dosya İmar Komisyon toplantısı yapılarak karara bağlanmıştır. 5 adet dosya ise İmar Komisyonunda
görüşülmesine devam edilmektedir.
c) İsim verilmesi gereken 4 adet parkın dosyası hazırlanarak Belediye Meclisimize görüşülmek üzere
sunulmuştur.
d) Kırsal Yerleşme Alanı Sınırı dışında kalan veya kısmen içinde kalan Köy Kanunu gereği Köy Yerleşme
Planı hazırlatılarak Valilik Makamı tarafından onaylanan 7 tane kırsal mahalemizde “Kırsal Alanlarda
Yapılaşma Koşulları Durum Belgesinin” Kırsal Yerleşme Alanlarına ait yapılaşma koşulları ile aynı kapsamda
değerlendirilmesine ait dosya hazırlanarak Belediye Meclisine görüşülmek üzere sunulmuştur.
e) “İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik hazırlanmış Belediye Meclisinde
görüşülmek üzere sunulmuştur.
f) Mimari Estetik Komisyon Oluşumu ve Çalışma Yönetmelik değişikliği hazırlanarak Belediye Meclisinde
görüşülmek üzere sunulmuştur.
g) 61 Mahallemizde Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan konusunun Belediye Meclisinde görüşülmek üzere
dosya hazırlanarak sunulmuştur.
h) BUSKİ’nin talebi üzerine BUSKİ’İ Matik konulması için yer tahsis dosyası hazırlanarak Belediye Meclisinde
görüşülmektedir.
2. PİN numarası alınarak onaylanan plan değişikliklerinin kesinleşmesi üzerine Bakanlık Ulusal Çoğrafi Bilgi
Sistemi üzerinden arşivlenmek üzere gönderilmiştir.
3. Encümene 260 adet dosya hazırlanmış, bunların 111 tanesi imar uygulaması, 149 adet kaçak inşaat
dosyasıdır.
4. 238 adet imar durum belgesi düzenlenmiş olup; 122 adeti merkez planlı alanda , 116  adedi ise kırsal plansız
alanlarda düzenlenmiştir.
5. 190 adet mimari proje ön incelemesi yapılmış, ruhsat müracaatında ön inceleme proje ile uygulama
projesinin uygunluğu kontrol edilerek onaylanmıştır.
6. 190 adet Statik Proje kontrolü yapılarak ruhsata esas onaylanmıştır.
7. İlçemiz, Ayaz, Köprühisar, Menteşe, Söylemiş, Yarhisar, Günece ve Toprakocak Mahallelerine ait İmar Planına
Esas Zemin Etüt Raporu 02.04.2021 tarihinde Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
tarafından onaylanmıştır.
8. 190 tane muhtelif arsa ve arazide yapılan zemin sondajı mahallinde kontrol edilerek  raporu incelenmiş ve
onaylanmıştır.
9. 270 tane yapı aplikasyon proje dosya kontrolü yapılmış olup, 157 adeti yapı ruhsatı, 113 adeti Kırsal Yapı
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İzin Belgesine aittir.
10. Toplam 270 adet yapı ruhsatı ve kırsal yapı izin belgesi düzenlenmiştir.
11. Kırsal Mahallerimizde toplam 94 adet işyeri kontrolü (Bina) yapılarak izin verilmiş ve SGK bildirimlerinin
yapılması sağlanmıştır.
6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında;
1. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 2 adet Riskli Bina
Tespiti için gerekli iş ve işlemler yapılmıştır.
“Riskli Yapı “ olarak tespit edilen yapıların yıktırılması ile ilgili olarak idare nezdinde gerçekleşen sürecin daha
etkin bir şekilde takip edilmesi ve yıkılan binaların   A.R.A.A.D.NET sistemine girilmesi gerektiği belirtilerek
Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca yıktırılan veya yıktırılamayan riskli yapılara
ait bilgi ve belgeler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne bildirilmektedir.
4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ve Yönetmeliği Kapsamında;
1. Yapı denetim şirketlerine ait 178 adet hakediş dosya incelemesi yapılarak Yenişehir Mal Müdürlüğünce  
ödeme yapılması için gönderilmiştir.
2. Yapı denetim sorumluluğunda devam eden 227 adet inşaatın seviye tespiti yapılarak onaylanmıştır.
3. 58 adet inşaatın tamamlanması akabinde yapılan müracaat ile mahallinde kontrolü yapılarak iş bitirme ve
sistem üzerinden iş bitirme onay işlemleri tamamlanmıştır.
4. 43 tane Yapı Ruhsatlı binanın mahallinde kontrolü yapılarak iş yeri teslimi onaylanmış ve ruhsat üzerinde
onay yapılmıştır.
3194 Sayılı İmar Kanunu, B.B.B İmar Yönetmeliği, 6360 Sayılı Büyükşehir Kanun Kapsamında;
12.  Toplam 68 adet Yapı Kullanma müracaat dosyasının mahallinde teknik kontrol yapılmış, SGK ve Tapu Cins
Tashihi Harcı ilişiksiz belgesi tamamlatılmıştır. İşlemleri tamamlanan 95 adet ( 114730.9 m²) Yapı Kullanma İzin
Belgesi ve Kırsal Yapı Kullanma İzin yazısı 25 adet (4790 m2) düzenlenmiştir.
a) Cins Değişikliğine esas 120 adet (Röperli Kroki veya Yapı Aplikasyon Projesi) Kontrol edilerek onaylanmıştır.
b) Yapı kullanma izni alınan 95 adet binaya ait (belediyemizde kapı numarası basımı yaptırılmış olanlar) birimiz
arşivinde bulunan mevcut kapı numarası basılı tabela çıkartılarak, yapı sabine teslimi yapılmış ve   yapıya
çakılması sağlanmıştır.
13. 21 adet müracaat üzerine, tamir izni, vs. işlem yapılmıştır.
14. Yıl içerisinde 1 adet tesise Yol Geçiş İzin Belgesi düzenlenmiştir
15. 5 adet iş deneyim belgesi düzenlenmiştir.
16. Kaçak ve Ruhsat Eklerine Aykırı  149 adet yapı için İdari Para Cezası ve yıkım /kaldırılması yönünde karar
alınması için Encümene dosya hazırlanmıştır.
17. Başta madde bağımlılığı ile mücadele etmek, kamu düzenini ve esenliğini korumak, can ve mal güvenliğini
sağlamak amacı ile ilçemizde 20 adet Metruk Bina tespit edilmiş olup, mal sahiplerine konuyla ilgili tebligat
yapılmıştır.
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında;
1. 6 adet tescilli sivil mimarlık örneği yapı ile ilgili mail-i inhidam raporu hazırlanmış, 10 adet tescilli sivil
mimarlık örneği yapının ise metruk yapı tespiti yapılarak Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğüne bildirimi yapılmıştır.
2. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik kapsamında Valilik Olur’u ile
Belediyemiz adına Saat Kulesi ve 1 adet SMÖ yapı için bloke edilen katkı payı ile kurul onaylı projelerine göre
hazırlanan ihale dosyasına esas restorasyon uygulama işleri tamamlanmıştır.
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3. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik kapsamında; Tarihi tescilli
Belediye Hizmet Binası ve Süleyman Paşa Türbesinin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri söz konusu
hibe kapsamında İdaremizce hazırlatılarak Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayı alınmış,
Restorasyon Uygulama İşi hibe desteği için Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na başvurulmak üzere
dosyaları hazır hale getirilmiştir.
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamında;
1. 48 adet kat irtifakı ve kat mülkiyeti proje kontrolü ve onay işlemi yapılarak Tapu Sicil Müdürlüğüne sistem
üzerinden bildirimi yapılmıştır.
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2021/2 sayılı genelgesine istinaden; Yapı Kullanma İzin Belgesi
düzenlenen tüm yapıların, Yapı Kullanma İzin Belgesi ile Yapı Aplikasyon Projesi birimimiz tarafından Mekansal
Adres Kayıt Sistemine Yüklenerek ve ayrıca elektronik ortamda yazı ekinde taranarak Kadastro Müdürlüğüne
gönderilmesi gerektiği kanun hükmü olup; birimimiz tarafından 28 adet taşınmaza ait Yapı Kullanma İzin
Belgesi ile Yapı Aplikasyon Projesi Re’sen Cins Değişikliğine esas Yenişehir Kadastro Birimine sistem (MAKS)
üzerinden bildirilmiştir.
Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Kapsamında;
1. İlçemizin Gündoğan ve Kurtuluş Mahallesi Sümbüllük Mevkiinde 62 hektarlık alanda Toplu İşyeri olarak
planlı bölgede 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi kapsamında Arazi ve Arsa Düzenlemesi çalışmaları
kapsamında askı süreci tamamlanarak kesinleşmiş olup, kadastro kontrol işlemleri ve tapuya tescil işlemleri
tamamlanmıştır.
2. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından   İlçemizin muhtelif mahallerinde hizmete açılan yolların,
kaldırımların vb. gibi yerlerin aplikasyon ve ölçüm işleri (12 tane) yapılmıştır.
İmar Barışı Kapsamında;
1. İmar Barısı kapsamında 32 adet Yapı Kayıt Belgesi arşivimize kaydedilmiştir.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Kapsamında;
1. a) İlçemizin Gündoğan Mahallesi, Beyazoğlu Sokak, 47 pafta, 236 ada, 11’nolu parselde kayıtlı  347.34m²’lik
taşınmazın Mahalle Konağı yapılmak üzere 3/4 hissesi Satın Alma Usülü ile kamulaştırılmış olup, 86.84m² ye
tekabul eden 1/4 hissenin kamulaştırması tamamlanmış. Kalan hisse miktarı için kamulaştırma davası devam
etmektedir.
     b) İlçemizin Toprakocak Mahallesi, Köyiçi mevkii 769’nolu parselde kayıtlı 366.00m² yüzölçümlü taşınmaz
Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere kamulaştırılmıştır.
     c) İlçemizin Ulucami Mahallesi, Hacı Arif Bey Sokakta 209 ada, 83’nolu parselde kayıtlı 126.40m² yüzölçümlü
taşınmaz ‘Yol’ olarak kullanılmak üzere kamulaştırılmıştır.
     d) İlçemizin Cihadiye Mahallesi, 113 ada, 16’nolu parselde kayıtlı 5178.79m² yüzölçümlü taşınmaz  Türkiye
Elektrik İletim Anonim Şirketinden (TEİAŞ) 569.666,90TL bedel ile devir alınmıştır.
Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik Kapsamında;
1. 2021 Yılı 1 Ocak-31 Aralık döneminde; İmar ve Şeh. Md. Personeli tarafından UAVT (Ulusal Adres Veri
Tabanı) sisteminden 430 adet adres için kayıtlı numarataj işlemi tesis edilmiştir.
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Hakkında Yönetmelik Kapsamında;
1. 79 adet İşyeri açma ruhsatları için İmar ile ilgili kanun ve yönetmelikler açısından sakıncasının bulunup
bulunmadığının araştırılması yapılmış ve işyeri açma iznine esas dosya kontrolü yapılmıştır.
6360 sayılı Büyükşehir Kanunu, 1/100 000 Çevre Düzeni Planı ve Hükümleri Kapsamında;
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1. 6360 sayılı Büyükşehir Kanunu’nun Geçici 1. maddesinin 14. fıkrası gereği 06.12.2012 tarihinden önce yapılmış
yapılarla ilgili 1 adet Bina Tespit ve Değerlendirme Raporu almış binaya Yapı Kullanma İzni düzenlenmiştir.
2. Tarımsal işletmeler için toplam 38 adet müracaat üzerine, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Devlet
Su İşleri 1. Bölge Müdürlüğü,  İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlükleri ile  kurum görüşleri için 190 adet dosya süreç takibi ve yazışmaları yapılmıştır.
3. 2021 yılında yapılacak faaliyetlerin çevre il müdürlüğü tarafından ÇED kapsamında değerlendirilebilmesi
için 3 adet kurum görüşü verilmiştir.

Genel Faaliyetler Kapsamında;
1. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının OSB sicil defterine 225 sicil numarasıyla kayıtlı ve 18.11.2004 tarihinde Tüzel
kişiliğini kazanarak faaliyetine başlayan ve tamamı Yenişehir Belediyesince kurulan Yenişehir Organize Sanayi
Bölgemizin tüm işlemleri birimimizce yürütülmektedir.
2. 1052 adet banka eksperine Yenişehir ilçe merkezi ve mahallelerindeki taşınmazlar için imar planı, mimari
proje, yapı ruhsatı ve yapı kullanma ruhsatı hakkında bilgi verilmiştir.
3. Şehir merkezi ve yeni mahalleye dönüşen köyler dahil vatandaşın yapı ruhsat ve yapı kullanma izni ile imar
durumu hakkında ön bilgi talebi değerlendirilerek şifahi bilgilendirme yapılmaktadır.
4.  269 adet İcra ve Sulh Hukuk Mahkemelerine imar durum düzenlenmiştir.
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

B-Faaliyet ve Proje Bilgileri

ÇEVRE KONTROL

Müdürlüğümüzde görevli zabıta personeli ile ilçemiz tüm cadde ve sokakları sürekli kontrol edilmiş bu kontroller
sırasında karşılaşılan olumsuzluklar mümkün olduğunca ceza uygulanmadan ilgililerine ikaz edilmek sureti ile
giderilmiştir.
Belediyemiz birimlerinin görev alanına giren konular, ilgili birimlere anlık olarak aktarılmıştır. Yapılan kontroller
sırasında tespit edilen izinsiz inşaat, metruk yapılar, kazı ve tamiratlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Fen İşleri
Müdürlüğü elemanları ile birlikte takibi yapılmıştır.

TRAFİK

Trafik ile ilgili kanunların, Belediyemize verdiği yetki ve sorumluluklar kapsamında, İlçemizin tüm cadde ve
sokaklarında ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesinde Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde
çalışmalar yapılmış olup trafik ile İlçemizle ilgili kararların alındığı Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon
Merkezi Kurulu (UKOME)’nda Belediyemizin temsili Müdürlüğümüzce sağlanmıştır.

İŞYERİ KONTROL

2021 yılı içerisinde pandemi süreci ile birlikte yayımlanan genelgeler ve İlçe Hıfzısıhha Kurul Kararları
kapsamında denetimler yapılmış olup yeni ruhsat verilen işyerleri ile birlikte 7607 adet işyerinin kontrolleri
gerçekleştirilmiştir. Yapılan uyarılar ile işyerlerindeki eksikliklerin tamamlanmasına çalışılmıştır. Yapılan bu
kontroller sırasında eksiklik görülen işyerine eksikliklerini tamamlamaları için ikaz yapılmış ve tekrardan kontrol
edilip eksikliklerin giderildiği görülmüştür.
Ekmek Fırınlarının denetimleri esnasında sıhhi koşullar ve ürün gramaj kontrolleri hassasiyet gösterilerek
yapılmış uygun olmayanlara ise idari yaptırım düzenlenmiştir.
Ramazan Ayı öncesinde, gıda imalat ve satış yerleri denetlenmiş olup uyarılara uymayanlar hakkında idari
yaptırım uygulanmıştır.
Pandemi ve yükselen döviz kuru bahane edilerek ürünlerini fahiş fiyattan satmak isteyen esnaflarımıza yönelik
kontrollerimiz ve gelen şikâyetlere anında müdahale edilmiştir.
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RUHSAT İŞ VE İŞLEMLERİ

5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyemiz sınırları içinde açılacak sıhhi, 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi ve umuma açık
işyerlerinin ruhsatlandırılması ve kontrolü görevi belediyemize verilmiştir.
2021 yılı içerisinde Zabıta Müdürlüğü Ruhsat Bürosu tarafından; 12 adet işyerine gayri sıhhi müessese, 65 adet
işyerine sıhhi müessese ve 4 adet işyerine umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı olmak üzere toplam 81
adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmiştir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmadan faaliyet gösteren
4 adet işyeri ekiplerimizce mühürlenmiştir.

PAZAR YERLERİ

2021 yılı içerisinde pandemi süreci ile birlikte yayımlanan genelgeler ve İlçe Hıfzısıhha Kurul Kararları kapsamında
bilgilendirme çalışmaları ve denetimler yapılmıştır. Bu kapsamda 2496 adet pazar yeri denetimi, 228 adet
seyyar satıcı denetimi, 5 adet pazar yeri idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Pazar yerinin nizam ve intizamının
korunması çalışılarak izinsiz sergi kuranlar uygun yerler gösterilerek kaldırılmış, kurulan sergilerin kurallara
uygun şekilde açılması sağlanarak halkımızın Pazar yerinde rahat şekilde alışveriş yapmaları sağlanmıştır. Pazar
bitiminde Pazar yeri temizliği yaptırılmıştır.
İlçemizde Cumartesi günleri kurulan Halk Pazarı için esnafımız teşvik edilmiş ve 50 adet esnaf ve üreticinin
tezgah açması sağlanmış ve pazar daha da işler hale getirilmiştir. Pazar bitiminde temizliğin yapılması tarafımızca
sağlanmıştır.
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MEZBAHANE VE HAYVAN PAZARI

Belediyemiz Mezbahanesi, Müdürlüğümüz tarafından işletilmekte olup 1 Memur, 1 Sözleşmeli Veteriner Hekim
ve 6 İşçi ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Belediyemiz Mezbahanesinde, 2021 yılı içerisinde; 1295 adet büyükbaş, 23441 adet küçükbaş hayvan
kesilmiştir. Hastalıklı olarak tespit edilen hayvanlara, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir
şekilde gerekli idari işlemler yapılmıştır.
İlçemiz Hayvan Pazarı girişine kurulan Dezenfeksiyon Tüneli ile Hayvan Pazarına giren araçların dezenfeksiyonu
yapılmaktadır.
Haftanın Salı günleri kurulmakta olan Hayvan Pazarına, işgaliye giriş ücreti ve pazarın düzeni için 2 adet Zabıta
Memuru ve 1 adet işçi görevlendirilmektedir.

DİĞER İŞLER

Resmi törenler ve Belediyemiz tarafından düzenlenen tüm etkinlikler verilen programlara uygun olarak
gerçekleştirilmiştir.
Tüm birimlere ait şehir içi ve şehir dışındaki belediyemiz ile ilgili görevlerin yerine getirilmesi için araç ve
personel ihtiyacı Müdürlüğümüz tarafından temin edilmiştir.
Kandil ve Arife günlerinde halkımızın kabir ziyaretini daha rahat bir şekilde gerçekleştirmeleri için ücretsiz
servis hizmeti düzenlenmiştir.
2021 yılı içerisinde Beyaz Masa tarafından, birimimize 163 adet bildirim yapılmış olup bildirimlerin tamamı
ekiplerimizce tamamlanmıştır.
Belediyemize ait tebligatlar ilgililerine zamanında ulaştırılmıştır.
Belediyemiz tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve programlara ait davetiye ve ilanlar Müdürlüğümüz personeli
tarafından ilgililerine ulaştırılmıştır.
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan hizmet binaları, sebze ve meyve açık pazarı ile gerçekleştirilen kültür ve
sportif etkinliklerin güvenliği, Müdürlüğümüz kontrolünde danışma/özel güvenlik personelince sağlanmıştır.
İlan Memurluğunca; 1456 adet sesli 185 adet yazılı ilan yapılmıştır.
İcra Müdürlüğü eliyle yapılan satışlar için Müdürlüğümüzden tellâliye görevlendirilmesi yapılmıştır.
Ölçü ve Ayar Memurluğu iş ve işlemleri kapsamında; 2021 yılı içerisinde 78 adet ölçü tartı aletinin beyan işlemi
yapılmıştır.
Belediyemiz tarafından Koronavirüs hastalığının yayılmasının önlenmesi ve hastalık sonrası vatandaşlarımız
üzerinde oluşan sosyal ve ekonomik sıkıntılara çare olmak amacıyla yapılan faaliyetlere 7/24 destek verilmiştir.
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İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İdarenin Amaç ve Hedefleri
Birimimizin amacı;   ilçe halkının spora ilgi duyması, spor yapmaya teşvik edilmesi ve düzenli spor
yapma alışkanlığı kazandırılması, boş zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında
kendilerini geliştirebilmelerine imkân sağlamak amacıyla çeşitli branşlar da spor faaliyetleri ve turnuvalar
düzenlemektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

B-Faaliyet ve Proje Bilgileri
1. Spor Kursları (Fitness, Body-Vücut Geliştirme, Aerobik, Step); Yenişehir Belediyesi Gençlik ve Spor
Merkezi bünyesindeki spor salonunda, uzman eğitimciler eşliğinde Fitness, Body-Vücut Geliştirme,
Aerobik, Dans, Step kursları düzenlenmektedir. 2021 yılı içinde bu kurslardan toplam 1420 kişi faydalandı.
Masa tenisi, Halı saha, Tenis kortları, voleybol ve basketbol sahaları olmak üzere pek çok dalda sporlar
yapılmaktadır.
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2- Yüzme havuzu; Yenişehir Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi bünyesindeki yarı olimpik yüzme
havuzunda 450 çocuk yüzme kursu görmüş ve aynı zamanda mevcut havuz ilçenin havuz ihtiyacını büyük
ölçüde karşılamaktadır.

3– İlçe stadyumundaki sportif faaliyetler ;
2021 yılında Yenişehir Belediye Spor ve Söylemiş Başak spor A takım ve genç takımlar kategorisinde
antrenman ve sportif karşılaşmalarında ilçe stadyumundan faydalanmaları sağlandı.
2021 yılı yaz spor okullarında 320 sporcuya malzeme desteği verilip desteklenmeleri sağlandı.
2021 yılı yaz spor okullarında 320 sporcuya malzeme desteği verilip desteklenmeleri sağlandı.

4. Halı saha sportif faaliyetler;
Yenişehir Belediyesi bünyesinde ki 3 adet halı sahamız 2021 yılı içerisinde halkımıza hizmet vermiştir.
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İlçemiz Yenigün Mahallesi’nde; 02.04.2022 tarihinde yapımına başlanan 2200 m2 alan içersinde 50*25
metre ebatlarında yapay çim futbol sahası, 2 adet tribün ile; soyunma odaları, duş bölmeleri, tuvaletler,
idari oda, hakem odası, çay ocağı ve terastan oluşan toplam 308 m2 inşaat alanlı idari binayı bulunduran
halı saha tesisi 15.10.2021 tarihinde tamamlamış ve hizmet vermeye başlamıştır.
5- Bayan Spor Salonu;
2021 yılları arasında bayan spor salonumuzdan 420 kişi spor hocalarımız eşliğinde gruplar halin de
step,zumba, aerobik ve dans kursları ile düzenli spor yapması sağlanmıştır

6- Sosyal Tesis;
T.C. Yenişehir Belediyesi Sosyal tesis bünyesinde çeşitli çocuk oyun grupları, kapalı hizmet alanı (Kafeterya
ve çocuk oyun grubu) ve çay bahçesi bulunmakta olup 2021 yılı içerisinde tam zamanlı hizmet vermiştir.

7- Yenişehir Belediyesi Matay Spor Tesisi.  
Yenişehir Belediyesi bünyesi içerisinde Halı Saha, Voleybol ve Basketbol sahası,Çok Amaçlı Salon,
Kafeterya, kayak rampası, mini golf, masa tenisi, langırt, bilek güreşi masası ve gençlik merkezi bulunan
Matay Spor tesisi 2021 yılında tam zamanlı hizmet vermeye başlamıştır.
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Yenişehir Belediyesi Matay Spor Tesislerinde Belediyemiz ve Halk eğitim müdürlüğümüzün katkıları ile
aşağıda ki çizelgede belirtilen kurslar 2021 yılı içerisinde haftanın belirli günlerinde yetişkin,genç ve
çocuklara verilmeye başlanmış olup 2022 yılında da verilmeye devam etmektedir.Ayrıca Matay Spor
tesislerinin içerisinde bulunan çok amaçlı salonlardan 1 adedi gençlerin sınavlara hazırlanacağı dershane
ortamına dönüştürülmüş ve bu çok amaçlı salon 10 adet masaüstü bilgisayar ve internetle desteklenmiştir.

8-Çok Amaçlı Spor Sahaları
Yenişehir Belediyesi bünyesinde ilçe halkının spora ilgi duyması,spor yapmaya teşvik edilmesi,düzenli
spor yapma alışkanlığı kazandırılması ve boş zamanlarının değerlendirilmesi için ilçemiz   Kurtuluş,
Ulucami ve Yenigün Mahallelerinde 3(üç) adet her biri bir adet fileli ve panyalı sabit basketbol potası,birer
adet seyyar voleybol ve badminton filesi ile saha çizgilerinden oluşan akrilik zemin kaplamalı 18,80m x
9,65m ebatlarında 544,26m2 toplam alana çok amaçlı spor sahası yapımı 13.04.2020 tarihinde başlamış
olup,26.06.2020 tarihinde ise yapımı tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. 2021 yılı içerisinde
ise günün her saatinde %80 doluluk oranı ile hizmet vermeye devam etmektedir.
2021 yılı Yenişehir Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi spor faaliyetlerinden yararlanan sporcu  sayıları.
1.Fitnes salonundan yaralanan sporcu sayısı
: 1420
2.Yüzme havuzundan yararlanan sporcu sayısı : 450
3.İlçe stadyumundan yararlanan sporcu sayısı : 750
4.Halı sahadan yararlanan sporcu sayısı
: 5750
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Ulucami Mahallesi Gökgöz Meydanı Basketbol Sahası.

Kurtuluş Mahallesi Umut Sitesi Basketbol Sahası.
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Yenigün Mahallesi Toki Basketbol Sahası.
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9-Kozdere Mesire Alanı
24/03/2020 tarihinde yapımına başlanıp 01/06/2021 tarihinde hizmete giren Kozdere mesire alanında 21
adet kamelya, 1 adet bay, 1 adet bayan ve 1 adet engeli tuvaleti, 1 adet çocuk oyun parkı ve 1 adet açık araç
otoparkı gibi sosyal donatı alanları mevcut olup mesire alanı girişinde bulunan satış noktasında sıcak, soğuk
içecekler, kuruyemiş ve mangal kömürü satışı yapılmakta olup ayrıca mangal ve semaver hizmeti halkımızın
kullanımına sunulmaktadır.
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KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İdarenin Amaç ve Hedefleri
Birimimizin amacı;   konserler, sergiler, sempozyumlar, konferanslar, söyleşiler, gösteriler, festivaller,
mahalle şenlikleri vb. organizasyonlar düzenlemek, yapılacak etkinliklerin duyurusunun yapılmasını
sağlamaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
1. Belediyemiz Tarafından Açılan Kurslar: 2021 yılında Belediyemiz tarafından Kültür-Sanat Faaliyetleri
kapsamında toplam 15 adet kurs açılmış olup, kurslarımızdan 285 kursiyer faydalanmıştır. (TSM, THM
Korosu, Büyük Mehter Takımı, Bağlama, Ney, Halk Oyunları, El Sanatları ve İpek Kozası İşleme Teknikleri,
Akıl ve Zeka Oyunları, Resim, Piyano, Çocuk Korosu, Robotik Kodlama, maker atölye çalışması, 3D yazıcı
çalışma prensipleri)

2. Cami Temizliği: Yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle ibadethanelerde temizlik seferberliği başlattı.
İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerimizde bulunan camilerimizde başlatılan temizlik çalışmasıyla halılar
yıkanarak, Ramazan ayında vatandaşlarımızın daha yoğun olarak kullandığı ibadethanelerde sağlıklı ve
hijyenik bir ortam sağlanmış olacak. Ayrıca Corona virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında
camilerimiz de tek tek temizlenerek dezenfekte ediliyor. Salgın öncesi vatandaşlarımız tarafından en
yoğun kullanılan alanların başında yer alan ibadethanelerimizin iç ve dış temizliklerinin yanı sıra halıları
da yıkanarak dezenfekte işlemine tâbi tutulmaktadır.
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3. Kahvaltı ve Yemek Programları: Sinan Paşa Külliyesinde Belediye Başkanımızın gelen misafirlerine ayrıca
yapılan toplantılarda ikram edilen kahvaltı ve yemek programları organize edildi, planlandı, düzenlendi.

4.  15’liler Saygı Alayını Tarihi Belediye Binamızda Ağırladık: Müstecip Onbaşını Orhaniye Mahallemizdeki
Mezarı başında Kur’anı Kerim Tilavetiyle andık. Sinanpaşa Külliyemizde 15’liler Saygı Alayına üzüm hoşafı
ve bulgur pilavı ikramında bulunuldu.

5. Muhtarlar Toplantısı: Muhtarlarımızla düzenli olarak toplanıp, ilçemizin kırsal ve merkez tüm
mahallelerinde yaşanan sorunları birlikte tespit ediyoruz. Üçüncü Muhtarlar toplantısı kültür merkezinde
gerçekleşti.
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5. 23 Nisan Kutlamaları: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı protokol ve vatandaşlarımızın
katılımıyla ile kutlandı.

6. 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Şehitleri    Anma, Demokrasi ve
Milli Birlik Günü Çınarlı Cami önünde demokrasi meydanında gerçekleşti.

7. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ilçemizde protokol ve vatandaşların
katılımı ile coşkuyla kutlandı.

8. Nikah İşlemleri: Şehit Astsubay Ömer HALİSDEMİR Kültür Merkezi nikah salonu ve diğer düğün
salonlarında 2021 yılı içinde toplam 383 adet nikah işlemi gerçekleştirilmiştir.
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9. Toplu Sünnet Şöleni: 7 Eylül Tarihide düzenlediğimiz Toplu Sünnet Organizasyonunu şehir İçinde çift katlı
otobüs ile  Konvoy,mehter gösterisi, yemek ve su deposunda düzenlediğimiz eğlenceyle gerçekleştirdik.

10. İlçemizde çekimi planlanan 3 Arkadaş Filmi: Çocuklarımızın 2022 yılında ilçemizde çekilecek “Üç
Arkadaş” sinema filminde rol olma imkanı bulacağı, Belediyemiz bünyesinde @dramayapim işbirliğiyle
düzenlenen sinema, oyunculuk ve drama eğitimleri gerçekleştirildi.
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KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Amaç ve Hedefleri
Kırsal alanlarda ekonominin geliştirilmesi ve iş imkanlarının arttırılması, insan kaynaklarının örgütlenme
düzeyinin ve yerel kalkınma kapasitesinin geliştirilmesi, kırsal alan fiziki altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi
ve yaşam kalitesinin arttırılması,  kırsal çevrenin korunması ve geliştirilmesini sağlamak.
Tarım ve Hayvancılık üretimlerinin, işlenmesi, korunması, depolanması  ve pazarlanmasının geliştirilmesi
için planlama, projelendirme, ihale ve şartnameleri hazırlamak.
A-Faaliyet ve Proje Bilgileri
TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA İMKANLARININ GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI
Müdürlüğümüzce, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından açılan 2020 Yılı Kırsalda
Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programına “Yenişehir Belediyesi İle Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
İş Birliğinde Kooperatiflerin Pazarlama Kapasitelerini Geliştirme” başlıklı proje yazılmıştır. Proje toplam
bütçesi 744.511,02 TL dir. Proje kapsamında Yaş Sebze Meyve Pazarı içerisinde oluşturulacak alanda,
5 farklı kırsal mahalle kooperatifinin pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesi planlanmaktadır. 5 farklı
kooperatif başkanları ile zincir market ziyareti yapılarak bilgi alışverişi yapılmıştır. Yeni sezon planı
hakkında görüşülmüştür.
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TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİNİN PAZARLAMA KAPASİTELERİNİ GELİŞTİRME PROJESİ
“Yenişehir Belediyesi İle Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri İş Birliğinde Kooperatiflerin Pazarlama Kapasitelerini
Geliştirme” projesi BEBKA’dan 2021 yılı Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında destek
almıştır. Projenin tanıtımı için proje sunumu, açılış toplantısı ve imza töreni yapılmıştır.
BEBKA mali destekli “Yenişehir Belediyesi İle Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri İş Birliğinde Kooperatiflerin
Pazarlama Kapasitelerini Geliştirme” projesi kapsamında proje   alanında tamirat çalışmaları başlamıştır.
Bu kapsamda proje alanı trapez saç ile kapatılmıştır. Depoların birlikte kullanımını kolaylaştırmak için orta
bölmelerde yıkım işlemi yapılmıştır. Tuğla görünümlü alanlar sıva yapılmış sonrasında boyama işlemi ve
elektrik tesisatı yenilenmiştir.
Depo içerisine temiz su pis su hattı çekilmiş ve lavabo montajı yapılmıştır
5 adet deponun mevcut kapılarında düzenleme yapılarak yerine çelik sarmal kapı montajı yapılmıştır. Proje
kapsamında tabela çalışmaları yapılmıştır. Proje kapsamında ürünlerin raf ömrünü uzatmak ve kalitelerini
korumak amacıyla 3*10*2,4 m ölçülerinde Ön Soğutma Odası alımı yapılmıştır.
Proje kapsamında Çelebi, Köprühisar, Hayriye ve İncirli Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri MİGROS A.Ş. ile
sözleşme imzalamış, MİGROS A.Ş.’ye 2021 yılı üretim sezonunda 120 üreticiden aldığı 650 ton ürünü işlemiş,
yapılan ticaret neticesinde 2,3 milyon TL ciro elde edilmiştir.
BEBKA destekli “Yenişehir Belediyesi İle Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri İşbirliğinde Kooperatiflerin Pazarlama
Kapasitelerini Geliştirme”  projesinin  ARA RAPOR dosyası hazırlanmış ve BEBKA ya sunulmuştur.

ÜRETİCİ ÖRGÜTÜ BELGESİ BAŞVURUSU
Kooperatiflerin Pazarlama Kapasiteleri Geliştirme Projesi kapsamında Çelebi, Köprühisar, Hayriye, İncirli
ve Çayırlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri adına Ticaret İl Müdürlüğüne  “Üretici Örgütü Belge” başvurusu
yapılmış ve belge kooperatiflerimize kazandırılmıştır.
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YÜKSEK TONAJLI KANTAR BAKIM VE ONARIMI
Müdürlüğümüzce Çardak, Çelebi, Mahmudiye, Menteşe ve Terziler mahallelerinde bulunan 5 adet kantarın
2021 yılı periyodik bakım ve damgalama işlemleri için TSE ye başvuruları yapılmış ve TSE görevlilerince onay
almıştır.

GÜNDOĞAN MERASI ÇEVRE AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI
Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında Gündoğan merasının sınırlarını belirlemek ve işgali önlemek
amacıyla parsel sınırları ölçüm çalışması yapılmıştır.
Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında Gündoğan merasının çevresi için Orman İşletme Şefliğinden
300 adet (Çınar, Şeker Akçaağaç, Karaağaç, Dişbudak ve Erguvan) fidanı temin edilmiştir.

HAGEL MAKİNE DESTEĞİ
Bölgesel üretimi destekleme amacıyla hazırladığımız Arpacık Soğan Eleme Projesi HAGEL tarafından kabul
edilmiş olup bu kapsamda soğan yetiştiriciliğinin yoğun yapıldığı  İlçemiz kırsal Terziler mahallesine arpacık
soğan eleme ve kırma-savurma makineleri kazandırılmıştır.
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HAGEL MAKİNE DESTEĞİ
Bölgesel üretimi destekleme amacıyla hazırladığımız Arpacık Soğan Eleme Projesi HAGEL tarafından
kabul edilmiş olup bu kapsamda soğan yetiştiriciliğinin yoğun yapıldığı   İlçemiz kırsal Terziler mahallesine
arpacık soğan eleme ve kırma-savurma makineleri kazandırılmıştır. İlçemiz Kırsal Çayırlı mahallesinin talebi
doğrultusunda hazırladığımız süt üreticilerini destekleme projesi HAGEL tarafından kabul edilmiş olup; proje
kapsamında 1,5 tonluk Süt Soğutma Tankı ilçemize kazandırılmıştır.
İlçemiz kırsal Yeniköy mahallesinin talebi doğrultusunda talep edilen Yem Ezme Makinesi, Selimiye mahallesinin
talebi doğrultusunda Yem Kırma Makinesi, Fethiye mahallesinin talebi doğrultusunda talep edilen Yem Ezme
Makinesi ve Helezon HAGEL tarafından temin edilmiş olup; makine mahallemize kazandırılmıştır.

YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DİJİTAL TOPRAK ANALİZ PROJESİ
Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliğine (HAGEL) Dijital Toprak Analiz Cihazı için proje yazılmış ve İlçemize
kazandırılmıştır. Yeniköy mahallesinde 14 çiftçimize ait 24 toprak numunesi ve Menteşe mahallelerinde 5
çiftçimizin 17 toprak numunesine Dijital Toprak Analiz cihazı ile analiz işlemi mahallelerde yapılmıştır.

YENİŞEHİR SİVRİ BİBERİ İÇİN COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSU
Yenişehir sivri biberinin Dünya pazarı ve iç pazarda katma değerini artırmak amacıyla Coğrafi İşaret başvurusu
yapılmıştır. Analiz yapılmak üzere biber numuneleri alınmıştır. Yenişehir Biberi için yapılan coğrafi işaret
başvurusu tamamlanmış olup Türk Patent kurumu  tarafından değerlendirilmektedir.
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ÇARDAK MAHALLESİ ÜRÜN KURUTMA SAHASI
Çardak mahalle muhtarlığının talebi doğrultusunda, 2.000 m2 ürün kurutma sahası yapımı tamamlanmıştır.
Mahallemizin hizmetine sunulmuştur.

YENİŞEHİR SİVRİ BİBERİ İÇİN COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSU
Yenişehir sivri biberinin Dünya pazarı ve iç pazarda katma değerini artırmak amacıyla Coğrafi İşaret başvurusu
yapılmıştır. Analiz yapılmak üzere biber numuneleri alınmıştır. Yenişehir Biberi için yapılan coğrafi işaret
başvurusu tamamlanmış olup Türk Patent kurumu  tarafından değerlendirilmektedir.
TAŞ TOPLAMA MAKİNESİ ÇALIŞMALARI
Müdürlüğümüze bağlı olarak çalıştırılan, Taş Toplama Makinesi tamir ve bakımları düzenli olarak yapılmaktadır.
Çiftçilerimizin hizmetine ücretsiz olarak sunulmaktadır. Müdürlüğümüz tarafından çiftçilerimizin hizmetine
ücretsiz olarak sunulan Taş Toplama Makinesi 2021 yılı içerisinde 7 mahallede, 13 çiftçi tarafından 185 dekar
alanda taş toplama işlemi yapmıştır.

MERA ISLAH ALANLARI ÇALIŞMALARI
Karasıl ve Menteşe mahallelerinin talepleri doğrultusunda, Karasıl mahallesinde 2020 yılı üretim sezonunda
tarla olarak kullanılmış ve üzerindeki işgali kalkmış 50 dekar Mera arazisi ile Menteşe mahallesinde diken
ve yabani otlarla kaplı 50 dekarlık Mera arazisinde Islah çalışması başlatılmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi
HAGEL’den tohum ve gübre temin edilmiştir. 2017-2018 yıllarında Islahı yapılan Karacaali 120 da, Karaköy 120
da, Gündoğan 130 da, Karasıl 60 da ve Çayırlı 80 da, mera alanlarına 7.700 kg Nitropower gübresi HAGEL’den
temin edilmiştir. Gübreleme çalışmaları yapılmıştır. Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında Karaköy
mahallesinde 120 dekar, Çayırlı mahallesinde 80 dekar ve Karacaali mahallesinde 120 dekar mera alanında
yabancı otla mücadele kapsamında mera birliği kontrolünde ot biçim ve balyalama işlemi yapılmıştır.
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SALÇA MAKİNESİ DAĞITIMI
16 adet Yenişehir Belediyesi ve 5 adet HAGEL destekli olmak üzere toplamda 21 adet salça makinesi alımı ve
dağıtımı yapılmıştır. 11 kırsal ve 10 merkez mahalle muhtarlarına teslim edilmiştir. İlçemizde Salça Makinesi
almayan mahallemiz kalmamıştır.

KIRSAL ALAN EĞİTİM FAALİYETLERİ
Kırsal mahalle okullarında Belediyemiz, Ermetal Vakfı ve HP Türkiye işbirliğinde Gezici “Maker Otobüs Etkinliği”
devam etmiştir. Eğitimler kapsamında kırsal mahalle okullarında ki 550 öğrenci ve İlçe merkezindeki okullardan
450 öğrenci, toplamda 1000 öğrenciye (Robotik Kodlama, Maker Atölyesi ve 3D Yazıcı) eğitim verilmiştir.

ÇİFTÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ
Sinanpaşa Medresesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezinde çiftçilerimize Tarımsal Girişimcilik Eğitimi
verilmiştir. Eğitime 35 üreticimiz katılmıştır. İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince çiftçilerimize Hal Kayıt Sistemi
(HKS) eğitimi verilmiştir.
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METİP BÖLGELERİ ÇALIŞMALARI
2017/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında, 2021 yılında Mevsimlik Tarım İşçileri için Belediyemiz sınırları
içerisinde Çayırlı, Çeltikçi, Karasıl ve Menteşe mahallelerindeki METİP bölgelerine müdürlüğümüz çalışmaları:
1. İşçilerin konuşlandırılacağı bölgeler, işçiler yerleşmeden önce planlamaya alınmış Mayıs ayı içerisinde geçici
yerleşim alanları ile mevcut yollar arasındaki bağlantıyı sağlamak için ulaşım alt yapı çalışmaları kapsamında,
yollarının tesviyesi için greyder sağlanmış, malzeme tedariki yapılmış ve serme işlemi gerçekleştirilmiştir.
2. Çöplerin toplanması işi ve çöp konteyneri tedariki Yenişehir Belediye Başkanlığımızca yürütülmüştür.
3. Tüm bölgelerde elektrik ve su bağlantıları yaptırılmış, kullanıcıların erişimi sağlanmıştır.
4. Çeltikçi ve Menteşe bölgelerinde foseptik ve kanalizasyon çalışması yapılmıştır.
5. Bölgedeki çocuklara oyuncak ve kıyafet dağıtımı yapılmıştır.

YAŞ SEBZE MEYVE TOPTAN TİCARET ALANI ÇALIŞMALARI
Yaş Sebze Meyve Toptan Ticaret Alanı içerisinde yer alan işyerlerinin çatı tamiri ve trapez saçtan yeni çatı
yapılmıştır. Pazar içerisinde bulunan atıl ve metruk durumdaki yapıların yıkım işlemi yapılmıştır. Bayan WC yeri
için gider ve beton çalışmaları yapılmış, konteyner WC montajı yapılmıştır.
Pazar alanında uzun zamandır kullanılmayan 60 tonluk Tır kantarının bakım, onarım ve damgalama işlemleri
yapılarak  TMO ve ilçe üreticimizin kullanımına sunulmuştur Yaş Sebze Meyve Toptan Ticaret Alanında bulunan
tır kantarı TSE tarafından damgalama işlemi yapılmıştır. Tır kantarı çevresine aydınlatma takılmıştır.
Biber pazarında bulunan 40 tonluk kantarın çevre temizliği ve tamirat işlemi yapılmıştır.
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TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İdarenin Amaç ve Hedefleri

74

A. TEMİZLİK İŞLERİ FAALİYETLERİ
a) İlçemizde Çöplerin Toplanması ve Nakli: İlçemizde çöplerin toplanması ve nakli müdürlüğümüz personeli
ile ihaleyle kiralanan yüklenici araçlarıyla gerçekleştirilmekte olup 2021yılında 10 adet merkez mahallemizde
bulunan çöp konteynerleri her gün, 61 kırsal mahallemizde bulunan çöp konteynerleri haftada en az 2 kez
olmak üzere çöp toplama işlemi yapılmıştır. Yapılan çalışmalar ile toplam 19.621.790kg çöp araçlarımız ve
personelimiz ile toplanarak Büyükşehir Belediyesi İnegöl Katı Atık Düzenli Depolama Alanına götürülmüştür.
2021 YILI EVSEL ATIK MİKTARLARI

b) Sokakların Süpürülmesi

Yenişehir merkez mahallelerimizde bulunan ve yukarıda tabloda mahallelere göre dağılımı gösterilen toplam
688 adet sokak, cadde, bulvar ve meydanlar temizlik işleri personeli ve 2 adet süpürge makinesi ile periyodik
olarak süpürülerek temizlenmiştir. Ayrıca kırsal mahallelerimiz süpürge kamyonları ile süpürülerek temizliği
yapılmıştır.

75

c) Sokakların Yıkanması: İlçe genelinde ana arterler, kaldırımlar tanker ile periyodik olarak ekiplerimiz
tarafından ilaçlı su ile yıkanmıştır.

d) Konteynerlerin Yıkanması, Boyanması ve Tamiri: Bölge genelinde cadde ve sokaklara konulmuş olan
konteynerler düzenli olarak yıkanmakta, boyanmakta ve tadilatları yapılmaktadır. 2021 yılında Merkez ve
Kırsal Mahallelerimizde bulunan toplam 3000 adet çöp konteyneri yaz aylarında 15 gün ara ile sinek, böcek,
mikrop ve kokuya önlem olarak ilaçlama yapılarak temizlenmiştir (85.000 kez). 2021 yılında alımı yapılan 100
adet çöp konteyneri ihtiyaç duyulan yerlere dağıtımı yapılmış ayrıca toplam 600 adet çöp konteyneri tamir
edilerek tekrar kullanılmış böylece yenisi alınmayarak tamir maliyeti düşüldükten sonra yaklaşık 300.000,00
TL tasarruf sağlanmıştır.
Belediyemize ait eski mezbaha yanında bulunan Taş Basım Şantiyesinin yeniden düzenlenmesi, hizmet
binalarının tamir ve bakımı Fen İşleri Müdürlüğümüz ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ekiplerince tamamlanarak
temizlik işleri şantiyesi olarak hizmete alınmıştır.
Kırsal Mahallelerimizde yapılan kontroller neticesinde ihtiyaç olduğu tespit edilen yerlere gerek satın alınarak
gerekse tamiri yapılarak yenilenen 218 küçük konteyner , 39 büyük konteyner , 11 plastik küçük konteyner ,
15 plastik büyük konteyner olmak üzere toplamda 283 çöp konteyneri bırakılmıştır.

Mobil Yıkama Aracı :
Mobil yıkama aracı ile her hafta 71 mahallemizde bulunan bütün cami tuvaletleri,   Atatürk Heykeli , Çarşı
camii önündeki şadırvan, eski belediye meydanındaki şadırvan , Saat Kulesi ve ilçe merkezindeki tuvaletler
yıkanarak temizliği yapılmıştır.
Haftalık 86 noktada 12 Aylık çalışma süresince toplam 3837 noktada yıkama işlemi gerçekleştirilmiş, ayrıca
yapılan bu işlerin dışında Belediye ve diğer kamu kurumlarının binalarının, trafik kazaları ve cadde ve
sokaklarda çeşitli sebeplerden meydana gelen kirliliklerin temizliği yapılmıştır. Ayrıca pandemi nedeniyle 557
kez kamu kurumları, durak ve akıllı duraklar ve vaka üzerine apartman boşluğu ve asansörlere dezenfekte
işlemi yapılmıştır.
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e) İnşaat Atıkları ve Molozların Toplanması: Açık kasa kamyon ile merkez mahallelerimizde bulunan moloz,
koltuk, kanepe, ağaç dalı gibi iri hacimli atıklar toplanmıştır. 12 aylık çalışma esnasında 3230 ayrı noktadan
toplam 402.690 kg moloz ve iri hacimli atık toplanmıştır.
Ayrıca açılış, etkinlik ve törenler için masa – sandalye ve malzeme  taşıma işi, açık kasa kamyon ekibimiz ile
yapılmıştır. İlçemizde bulunan mesire alanlarının, park ve bahçelerin periyodik olarak temizliği yapılmıştır.

f) Kanal Temizliği:
Belediyemiz sınırları içinde olan ve personel ile temizliği yapılabilen kanallar Temizlik İşleri Müdürlüğü
ekipleri tarafından düzenli olarak temizlenmiştir. Personel ile yapılamayanlar için BUSKİ Genel Müdürlüğüne
temizliğinin yapılması için bilgi verilmiştir

g) Çevre Kontrolleri:
2021 Yılı içinde Kontrol Ekibimizin yaptığı kontroller sırasında tespit edilen hususlar ile birlikte,  
vatandaşlarımızdan gelen şikâyetler kontrol edilerek, en kısa sürede çözümlenmiştir.
Birimimize gelen   30 konteyner , 12 geri dönüşüm, 46 çöp – moloz – temizlik , 50 çeşitli talep – ilaçlama
isteği ve 285 sokak hayvanları şikayetleri için yerinde tespit yapılıp gereken çalışmalar yapılarak toplam 423
şikayetin tamamı çözüme kavuşturulmuştur. Bunun yanı sıra telefonla arayarak veya sosyal medya üzerinden
gelen 365 şikayet ya da talepler de Birimimizce değerlendirilerek çözümlendirilmiştir.
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B- ÇEVRE VE GERİ DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ GERİ DÖNÜŞÜM VE ATIK YÖNETİMİ
Kaynağında ayrı toplama uygulaması, belirlenen noktalara dağıtılan iç mekan kutuları, geri kazanım
konteynerleri ve kumbaralar ile yapılmaktadır. Konteynerlerle toplamanın uygulanamadığı yerlerde ise ayrı
biriktirmeye ve toplamaya uygun geri kazanım torbaları ve kutuları kullanılmaktadır. Tüm okullar, kamu kurum
ve kuruluşları, hastaneler, oteller, sağlık kuruluşları, marketler, satış noktaları, fabrikalar, alışveriş merkezleri,
stadyum ve askeri tesisler gibi ambalaj atıklarının yoğun olduğu birçok yerde toplama sistemi oluşturulmuştur.
Ayrıca ilçe genelinin tamamına yaygınlaştırılarak; halkımızın yoğun olarak kullandığı cadde ve meydanlarda
geri dönüşüm atıkları için toplama sistemi ile toplanan atıklar ülke ekonomisine kazandırılmıştır.

C- SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAPILAN FAALİYETLER:
Belediyemiz bünyesinde Veterinerlik Hizmetleri Birimi olmaması sebebiyle sahipsiz sokak hayvanlarına
ilişkin besleme, tedavi ve kısırlaştırma işleri, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Bu
faaliyete ilişkin çalışmalar: Besleme, Tedavi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü
koordinasyonunda kısırlaştırma çalışmalarıdır.
Sahipsiz sokak hayvanları için her gün Anadolu ve Trakya camdan alınan artık yemekler ile Belediyemizce
alınan kuru mamalar ilçemizde bulunan beslenme odaklarına bırakılmaktadır. Beslemeleri için mama dağıtımı
tamamlanmasına müteakip, hasta ve yaralı olanların tedavi ve bakımları yapılmaktadır. İhtiyaç duyulan yerlere
besleme yerleri temin edilerek konulmuştur.
Her hafta belirlenen günlerde   Büyükşehir Belediyesi   Veterinerlik Hizmetleri ile koordineli olarak 10 adet
sahipsiz sokak hayvanlarının  kısırlaştırılma işlemi yapılmaktadır.
12 ayda toplam 433 adet köpek ve 51 adet kedi olmak üzere toplam 484 sahipsiz sokak hayvanının
kısırlaştırılması yapılmıştır.
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Korona virüs salgınında yapılan faaliyetler ;
Ülkemizde toplum sağlığını tehdit eden Korona virüs salgınına karşı ilçemizdeki tüm cadde ve sokaklar ilaçlı ve
köpüklü sularla yıkanarak dezenfekte edilmiştir. ( Toplam 18.100 defa )
Merkez ve Kırsal Mahallelerimizde bulunan tüm çöp konteynerleri periyodik olarak dezenfekte edilmiştir.
(Toplam 85.000 Adet)
İlçemizde bulunan resmi kurum ve iç mekanlar dezenfekte edilmiştir. (Toplam 500 Defa)
Merkez ve Kırsal Mahallerimizde bulunan tuvaletler temizlenerek dezenfekte edilmiştir.
(Toplam 3.850 kez)
İlçemizde bulunan durak ve akıllı duraklar dezenfekte edilmiştir. (Toplam 280 Kez)
Bu süreçte sokak hayvanlarının beslemesini de unutmayarak günde 2 kez olmak üzere beslemeleri yapılmıştır.
(7.250 kez  142.635 Kg Yem ve Mama verilmiştir.)
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PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri
Birimimizin amacı; şehrimizde bulunan park, bahçe, mesire alanı, rekreasyon alanı, yeşil alan tesislerinin
miktar ve kalitesini artırarak, belde halkı tarafından daha etkin kullanılabilirliğini sağlamak ve belde halkına
sağlıklı bir çevre sunabilmektir. Birimimizin hedefleri; beldemizdeki kişi başına düşen yeşil alan miktarını iki
katına çıkarmaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri
PROJELER
TAMAMLANAN PROJELER
1. FİDANLIK SU DEPOSU PARKI
Tabakhane Mahallesinde bulunan Fidanlık Su Deposunda toplam 3840 m2 alanda park yapımı için proje
hazırlanmış ve ihaleye çıkılmıştır. Proje kapsamında; 1480 m2 sert zemin, 2160 m2 yeşil alan, 30 adet ahşap
piknik masası, çevre aydınlatması, 2 adet çocuk oyun parkı, çevre duvarı bulunmaktadır. Parkın yapımına
05.04.2021 tarihinde başlanmış, 15.06.2021 tarihinde tamamlanarak hizmete sunulmuştur. 352.995-TL
bedelle tamamlanmıştır.
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2. SÖYLEMİŞ MAHALLESİ PARKI:
Söylemiş Mahallesinde bulunan 620 m2 yeşil alana çocuk oyun parkı kurulmuş, açık alan spor aletleri
konulmuş, çevre aydınlatması yapılmış, çim ekilmiş ve oturma alanları oluşturulmuştur. 15.02.2021 tarihinde
hizmete sunulmuş, 56.500-TL bedelle tamamlanmıştır.

3. ULUKÖY PARKI:
Ulucami Mahallesine bağlı Uluköyde bulunan 780 m2 alana çocuk parkı kurulmuş, çim ekilmiş ve oturma
alanları oluşturulmuştur. 12.03.2021 tarihinde hizmete sunulmuş, 53.200-TL bedelle tamamlanmıştır.
4. YENİMAHALLE DOKTOR AHMET ESİN SOKAK PARKI YAPIMI
Yenimahalle Derya Sokakta bulunan 472 m2 alana park yapımı için proje hazırlanmıştır. Proje içinde yürüyüş
yolları, oturma alanları, 2 adet çocuk oyun grubu, çevre çiti ve çevre aydınlatması bulunmaktadır. 20.01.2021
tarihinde hizmete sunulmuş, 85.450-TL bedelle tamamlanmıştır.

5. YENİGÜN MAHALLESİ DESTAN SOKAK PARKI:
Yenigün Mahallesi Destan Sokakta bulanan 250 m2 yeşil alana çocuk oyun parkı yapılmıştır. 10.06.2021
tarihinde,  46.800-TL bedelle tamamlanmıştır.
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6. YARHİSAR ŞELALESİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ:
Yarhisar Mahallesinde bulunan Yarhisar Şelalesinde ziyaretçilerin günlük ihtiyacını karşılamak amacıyla;
şelalenin karşısında bulunan eski okul bahçesinin kullanım izni İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınmıştır. Okul
bahçesinde çevre düzenleme amacıyla proje hazırlanmış olup, çocuk oyun parkı, oturma alanları, yeşil alanlar
bulunmaktadır

7. ÇOCUK OYUN GRUPLARI KURULMASI:
Avşar Mahallesi, Osmaniye Mahallesi, Reşadiye Mahallesi, Cihadiye Mahallesi, Babasultan Parkı, Yazılı
Mahallesi, Karabahadır Mahallesi,   Karasıl Mahallesi, Karacaahmet Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi Dönence
Sokak, Alaylı Mahallesi, Aydoğdu Mahallesi ve Orhaniye Mahallelerine çocuk oyun grupları kurulumu
tamamlanmıştır.
DEVAM EDEN PROJELER
MİLLET BAHÇESİ VE OTOPARK YAPIMI:
Millet bahçesi yapımı amacıyla; ilçe merkezinde bulunan, Belediyemiz mülkiyetindeki, Yenigün Mahallesi 108
ada 12 parselde bulunan, 7942 m2 taşınmaz ile Maliye hazinesinden tahsisli, 108 ada 4 parselde bulunan
2547m2 arsa ve 5 parselde bulunan 3308 m2 arsada toplam 13797 m2 alanda proje hazırlanmıştır.
Millet bahçesi içerisinde, 8200 m2 yeşil alan, 4700 m2 sert zemin içinde 35 araçlık otopark, 200 kişilik amfi
tiyatro, 1000 m2 tören alanı, süs havuzu, 15 adet oturma ve dinlenme alanı, 4700 m2 yürüyüş ve gezinti yolları,
1 adet çocuk oyun alanı, 1 adet çeşme, Türk büyüklerinin büstleri ve sanat eserleri ile dekoratif aydınlatma
elemanları bulunmaktadır.
Projenin ihale dokümanı hazırlanmış olup, İhaleye ilanına çıkılmış olup 7 Ocakta ihalesi yapılmıştır.

FAALİYETLER
FİDAN, ÇALI, ÇİÇEK FİDESİ DİKİMİ İŞLERİ
Belediyemiz sorumluluğundaki parklara, bahçelere, meydanlara, refüjlere ve muhtelif alanlara aşağıdaki
tabloda bulunan bitkiler dikilerek yıl boyunca bakımları yapılmıştır.
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SULAMA İŞLERİ
Mevcut parkların büyük bir kısmında otomatik sulama sistemi bulunmaktadır. Sulama sistemi olmayan parklar
ile; fidanlar, çalı bitkileri, mevsimlik çiçekler ve çimler Müdürlüğümüze ait   3 Tonluk sulama tankeri ve 18
Tonluk büyük tanker ile sezon boyunca sulanmıştır.
ÇİM BİÇME İŞLERİ
Bütün çim alanlar 4 adet çim biçme makinesi ve 6 adet motorlu tırpan ile biçilmiştir.
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ÇİM ALAN TANZİMİ İŞLERİ
Çim alan olarak belirlenen yerlere bitkisel toprak çekilmiş, tesviye edilmiş ve tohum ekilerek çimlendirilmiştir.

YABANCI OTLARLA MÜCADELE İŞLERİ
Şehir merkezindeki yangın tehlikesi olan otluk alanlar, yol kenarları, boş arsalar traktör arkası ot biçme
makinesiyle biçilmiştir. Tretuvarlarda ve sert zeminlerde çıkan yabancı otlar motorlu tırpanla biçilmiştir.
Çiçeklik alanlar ve fidan dipleri çapalanmıştır.

BUDAMA İŞLERİ
Belediyemiz sorumluluğundaki park, meydan, cadde ve sokaklarda bulunan ağaçlar budanmış, çeşitli
nedenlerle kuruyan veya devrilenler kesilmiştir
İLAÇLAMA İŞLERİ
Park, yeşil alan, cadde ve sokaklarda bulunan ağaçlar, çalılar, güller ve çiçekler  yabancı ot, hastalık ve zararlılara
karşı ilaçlanmıştır.
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PARK AYDINLATMA, OTURMA ELEMANLARI, ÇOCUK OYUN GRUBU TAMİR İŞLERİ
Parklardaki çocuk oyun gruplarının kırılan, kopan kaydırakları, salıncakları v.b. değiştirilmiş ve tamir edilmiştir.
Kırılan, bozulan aydınlatma elemanları, oturma grupları, açık alan spor aletleri tamir edilmiştir.
RESMİ KURUMLARA YAPILAN İŞLER
İlçemiz sınırlarında bulunan Jandarma Komutanlığı, Askeri Lojmanlar, Cezaevi, Adiye, Orman İşletme
Müdürlüğü, Diş Hastanesi, Devlet Hastanesi, Atarürk 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Gülbahçe 1 Nolu Aile
Sağlığı Merkezi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kuran Kursları, Şemakievi Müzesi, Yüzüncü Yıl Camii, Toki Camii,
Sinanpaşa Külliyesi ve Camii, Fatih Camii, Çarşı (Balibey) Camii, Hacı Hasan Camii, Süleymanpaşa İlkokulu,
Sağlık Meslek Lisesi, Yenişehir Anaokulu, Şişe Cam Meslek Lisesi, Koç Ortaokulu, Toki Orhangazi Ortaokulu,
Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi, Yusuf Ateş Anadolu Lisesi, Tahirağa İlkokulu, Söylemiş İlkokulu, Çelebi İlkokulu,
Subaşı Ortaokulu, Koyunhisar Ortaokulu, Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksek Okulu, Müyesser-İbrahim
Sünnetçioğlu İlköğretim okulu, Akçeşme İlköğretim okulu ve Balibey Ortaokulunda, çim biçme, fidan dikimi,
sulama, yabani ot temizliği ve budama çalışmaları yapıldı.

KIRSAL MAHALLELERDE BAKIM İŞLERİ
Kızılhisar, Subaşı, Çayırlı, Barcın, Söylemiş, Selimiye Cihadiye, Çelebiköy, Koyunhisar, Uluköy, Yolören, Karacaali,
Çamönü, Beypınar, Karacaahmet, Çeltikçi, Karasıl, Menteşe, Yarhisar, Günece, Reşadiye, Yıldırım, Kıblepınar,
Çardak, Köprühisar, Orhaniye, Toprakocak, Ayaz, Paşayayla, Yazılı, Yeniköy ve Mahmudiye Mahallelerinde
çocuk oyun alanları ve muhtelif alanlarda çıkan yabani otlar temizlendi, çim biçimleri ve çim ekimleri yapıldı,
fidan dikimleri ve budama işleri yapıldı.

Muhtelif yerlerde tehlike arz eden ağaçlar budandı, kurumuş olanlar kesildi.
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Kıblepınar ve Selimiye Mahallesinde bulunan şehitliklerin bakımı, ot temizliği ve çiçeklendirmesi yapıldı. İlçe
Mezarlığındaki şehitliğin yabancı ot temizliği yapıldı.

Reşadiye Mahalle Mezarlığı ile cami bahçesinin etrafına tel örgü çekildi.
Koyunhisar Mahallesi okulunda haşerelere karşı ilaçlama yapıldı.
Koyunhisar Mahallesi cami bahçesine rulo çim serildi.
Eğerce, Çiçeközü, Karacaali, Söylemiş, Orhaniye, Yazılı, Chadiye, Çelebilöy Mahallelerine, 112 Bekleme
Noktasına ve İlçemizde eğitim veren bazı okullara piknik masaları ve banklar bırakıldı.
Kardelen Park, Engelsiz Yaşam Merkezi ve TOKİ Parka engelli salıncakları takıldı.

TOKİ Parkta Spor aletlerinin montajı yapıldı.
Orhaniye Mahallesinde spor aletlerinin montajı yapıldı.
Cezaevindeki çocuk oyun grubunun zeminine kauçuk kaplaması yapıldı.
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DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri
Birimimizin amacı; fiziki kaynakları etkin ve verimli kullanmak, vatandaşların sosyal refah seviyesini artırması
ve sürdürülebilir çevre hizmetleri sunulması için ilgili birimlerle işbirliği yapmaktır.

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
Müdürlüğümüzce;
• 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeler Kanununa göre Tüm Müdürlükler
tarafınca Teknik Şartnamesi hazırlanan mal, hizmet, yapım ihale dosyalarının kontrolü yapılmış ihale dosyaları
Ekap sayfasına girilerek hazırlanmış,
• Tüm birimlerin ihtiyacı olan temizlik malzemesi alımı yapılarak ilgili birimlere teslim edilmiştir,
• Belediye hizmet binalarının talep edilen işlerle ilgili bakım onarım tamir ve tadilatı yapılmıştır,
• Belediye bağlı birimlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri maksadıyla ihtiyaç duydukları malzeme¬lerin satın
alma yolu ile karşılanması faaliyetleri yürütülmüş, ihtiyaçların zamanında istenen miktar ve kalitede satın
alınmaları sağlanmıştır,
• Satın alınacak, üretilecek ve tamir ettirilecek tüm malzemeler için gerekli idari ve teknik şartnameyi kullanan veya talep eden birimlere hazırlatılması veya temin edilmesi sağlanmıştır,
• Belediyemize bağlı birimlerin sarf malzemesi ihtiyaçları için alım yapılmıştır,
• Belediye hizmet binalarının ısıtma ve soğutma v.b. sistemlerinin periyodik bakımları ve tamiratları
yaptırılmış, ihtiyaca göre yeni alımlar gerçekleştirilmiştir.
• Belediyemize ait iş makineleri ve araçların akaryakıt ihtiyaçları karşılanmış, hizmet binalarının elektrik, su,
doğalgaz v.b. tüketimleri takip edilmiş düzenli olarak harcamaları yapılmıştır.
• Belediyemize ait hizmet araçlarının zorunlu trafik sigortaları muayene ve periyodik bakımlarıyla alakalı
gerekli işlemler ilgili müdürlüklerle koordineli şekilde sağlanmıştır.
• Salgın hastalık ile mücadele kapsamında Belediyemiz hizmet binalarına gerekli maske, eldiven gibi koruyucu
malzemeler ve gerekli kolonya dezenfektan ve aparatları alınarak tüm personelimizin hizmetine sunulmuştur.
• Belediyemize ait birimlerde kullanılmak üzere muhtelif kırtasiye malzemesi, ihtiyaçları karşılanmıştır.
• Salgın hastalık ile mücadele kapsamında nüfus yoğunluğunun olduğu bölgelerde kullanılmak üzere
dezenfektan ve aparatlarının konulması bilgilendirme afişlerinin asılması sağlanmıştır.
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Müdürlüğümüz tarafından aşağıda belirtilen ihaleler gerçekleştirilmiş sözleşme imzalanarak ilgili birimlere
teslim edilmiştir.
İHALE SERVİSİ ÇALIŞMALARI:
2021 yılında mal alımları, hizmet alımları ve yapım işleri işlemleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre açık
ihale usulü, yoluyla yapılmıştır. Bu amaçla, toplam 13 adet ihtiyaç açık ihale usulüyle temin edilmiş ve toplam
7.431.429,92-TL tutarlı sözleşme imzalanmıştır.
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Müdürlüğümüzce sözleşme imzalanan ihaleler;
AKARYAKIT ALIMI:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, Yenişehir Belediyesi hizmet araçları ve iş makinelerinin ihtiyacı için
160.000 Lt motorin (Eurodizel)   mal alımı işi için 30/11/2020 tarihinde gerçekleştirilmek üzere 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanunu Madde  19 açık ihale usulü ile ihale açılmıştır. 16/12/2020 tarihinde 892.800,00 TL bedelle
Yüklenici ile birim fiyatlı sözleşme imzalanmıştır. Mal alımı işi ihtiyaca göre sipariş tarihinden itibaren 3 (üç)
işgünü içerisinde peyder pey 31.12.2021 tarihine kadar 130.352 Lt olarak gerçekleştirilmiştir.
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İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri
Yenişehir  Belediyesinde çalışan memur, sözleşmeli personel ve işçi personelin; özlük hakları ile ilgili işlemleri
yapmak, personeli tabi olduğu kanunlar hakkında bilgilendirmek, bilinçlendirmek etkin ve verimli çalışması
amacıyla, belediye personeli için gerekli hizmet içi eğitim çalışmalarını yapmak ve en uygun çalışma koşullarını
oluşturmak için faaliyetler yürütmektir.
B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  tarihinden itibaren görev ve sorumluluk alanındaki memur, sözleşmeli,
işçi personelin özlük işlemleri yapmakta ve eğitim faaliyetlerine katılımı teşvik etmektedir.   
2. Lise ve yüksek öğrenim gören öğrencilerin staj işleri Müdürlük bünyesinde yürütülmektedir.
3. Kişisel Verilerin Korunması Kanunun uygulanması konusunda Belediyemizin sorumlu birimidir.
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SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri
T.C. Yenişehir Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, T.C. Yenişehir Belediye Başkanlığı’nın amaçları,
prensip ve politikaları ile bağlı bulunan ilgi yürürlükteki mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar
çerçevesinde, Başkanlık makamının emir ve talimatları doğrultusunda Belediyemizin hizmet alanı kapsamında
bulunan mahallerde T.C.Anayasasında yer alan ‘’Sosyal Devlet’’ anlayışı ile çalışmak.  
5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyenin görev ve yetki sorumlulukları bölümünde 14. Maddenin (a)
ve (b) fıkrasında yer alan hizmetleri yapmak ve uygulamak suretiyle ilçe halkı içinde mağdur, engelli, yaşlı,
düşkün, dar gelirli, kimsesiz ve korunmaya muhtaç vatandaşlarımıza her türlü sosyal hizmet ile ayni ve nakdi
yardımlarda bulunmak, yardımların tespit ve takibini yapmak. Bu işlemleri bağlı olduğu kanun ve mevzuata
uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlamakla yükümlüdür.
B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
Sıcak Yemek Projesi: 91 aileden 142 kişiye 40.536 kap sıcak yemek
Haftanın 6 günü 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan ilçemizde yaşayan 91 aileden 142 kişiye 40536 kap
sıcak yemek dağıtımı yapılmıştır. Sıcak yemek alan her aileye kişi başına 1 ekmek olmak üzere ekmek de
verilmektedir. Sıcak yemek alan kişi sayılarında dönemsel farklılıklar olmaktadır.  İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararı
gereği COVİD sebebiyle karantinaya giren öğrenci ve ihtiyaç sahibi kişilere karantina süresi boyunca sıcak
yemek verilmektedir.
Ayrı çeşitli sebeplerle (tansiyon, şeker vb.) yemek istemeyen 65 yaş üstü kişilere sıcak yemek dağımı esnasında
her gün ihtiyaçları kadar ekmek de bırakılmaktadır.

Erzak Paketi Dağıtımı: 1614 adet
Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımıza 1012 merkez 602 kırsal mahallelerimizde olmak üzere toplam 1614 adet erzak paketi
dağıtımı yapılmıştır.
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Şarküteri (Et, süt, yumurta vb.): 352 adet
Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımıza özellikle çocuğu olan ailelere erzak paketlerini yanında et, süt, yumurta, vb. malzemeler
verilmiştir. 340 merkez, 12 kırsal mahallelerimizde olmak üzere toplam 352 adet şarküteri paketi dağıtımı
yapılmıştır.

Meyve Sebze: Dağıtımı: 57 adet
Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımıza özellikle 65 yaş üstü ailelere erzak paketlerinin yanında yaş meyve ve sebze dağıtımları da
yapılmıştır. 48 merkez 9 kırsal mahallelerimizde olmak üzere toplam 57 adet meyve sebze dağıtımı yapılmıştır.
Ekmek Fişi Yardımları: 2201 adet ekmek kartı 55025 adet ekmek
230 aileye her ay düzenli ekmek kartı verilmektedir. (Ekmek kartlarında 25 adet ekmek bulunmaktadır. 2201
x 25 = 55025 adet ekmek)
Kıyafet Yardımları: 1330 adet
İhtiyaç sahibi ailelere ve yangın sel vb. gibi durumlarda evi ve eşyaları yanan ailelere Yenişehir Belediyesi Sevgi
Mağazasına bağışlanan ve giysi kumbaralarından sevgi mağazasına kalan kıyafetlerden 813 aileye 1330 adet
kıyafet, bot, mont, ayakkabı, eşofman vb. yardımı yapılmıştır.

Hasta Yatağı ve Şişme Yatak Yardımları: 31 adet
Yenişehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne teslim edilen hasta yatakları Belediyemize müracaat
eden yatalak, felçli, ameliyatlı vb. durumlardaki ihtiyaç sahibi 26 kişiye teslim edilmiştir. 5 kişiye de Şişme
Yatak teslim edilmiş olup toplam 31 adet hasta yatağı ve şişme yatak verilmiştir.
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Tekerlekli Sandalye Yardımları: Manuel 26 adet,
Çeşitli sebeplerle ihtiyacı olan 26 kişiye manuel tekerlekli sandalye yardımı yapılmıştır.
Walker (Yürüteç) Yardımı: 5 adet
Ameliyat vb. sebeplerle walker (yürüteç) ihtiyacı olan 5 kişiye walker yardımı yapılmıştır.
Hasta yatağı, tekerlekli sandalye verilen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ortadan kalkması durumunda (vefat,
sağlığına kavuşma vb) verilen malzeme geri alınıp bakımı ve temizliği yapıldıktan sonra başka ihtiyaç sahiplerine
verilmektedir.
Beyaz Eşya ve Diğer Yardımları: 13 adet
İlçe merkezinde ihtiyaç sahibi 1 aileye 1 Koltuk, 1 Masa, 5 Sandalye, kırsal mahallelerde evleri yanan ailelere
2 çekyat, 1 Çamaşır Makinesi, 1 Buzdolabı, 1 Fırın teslim edilmiştir.
Hoşgeldin Bebek Hediyesi Dağıtımı: 438 adet
“Sevdamız Yenişehir’e Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında merkez ve kırsal mahallelerimizde 438 yeni
doğan bebeği olan aileyi ziyaret ederek hediyelerimizi verdik.

Covid 19 Günlük Pozitif Vakalara Hijyen Paketi ve C Vitamini Takviyesi: 2272 kişi
İlçemiz merkezinde ikamet eden covid 19 testi pozitif olan 2272 kişiye hijyen paketi ve C vitamini takviyesi
dağıtılmıştır.
Maske ve Kolonya Dağıtımı: 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında yüz yüze eğitime başlayan tüm okullara maske
ve kolonyadan oluşan hijyen paketleri dağıtıldı.
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Bedensel Engellilere Yapılan Yardımlar: 382 adet
İlçe merkezi ve köylerde ikamet eden evinde bedensel engellisi bulunan 100 aileye 182 adet kıyafet 200 koli
erzak yardımı (şubat ve mayıs aylarında 2 kez) yapılmıştır.
Belediyemiz Tarafından Açılan Kurslar: 8 adet kurs 318 kursiyer
2021 yılında MATAY Spor tesisinde Kültür-Sanat Faaliyetleri kapsamında Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk
Müziği Korosu, Çocuk Korosu, Bağlama Kurusu, Ney Kursu, Akıl ve Zekâ Oyunları Kursu, Resim Kursu ve Piyano
Kursu olmak üzere toplam 8 adet kurs açılmış; kursların kayıt işlemleri müdürlüğümüz tarafından takip edilmiş
olup, kurslarımızdan 318 kursiyer faydalanmıştır.

Toplu Sünnet Şöleni: 61 çocuk
Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki orman yangınları ile Karadeniz bölgesindeki sel felaketinin ardından iptal edilen
Uluslararası Altın Biber Festivali yerine, toplu sünnet şöleni düzenlendi. Tüm hazırlıkları müdürlüğümüz
tarafından yapılan sünnet şöleni ile 61 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.

Giysi Kumbaraları: 23 kumbara 35390 kg atık
İlçemizin muhtelif yerlerinde 23 adet giysi kumbarası bulunmaktadır. Giysi kumbaralarından toplanan veya
toplatılan kullanılmış eşya ve giysilerin kullanılabilir durumda olanlarını sevgi mağazasına yönlendirilmekte,
kullanılamayacak durumda olanları ise geri dönüşüm/kazanım projesi kapsamında değerlendirilmektedir.
2021 yılında 35390 kg atık toplanmıştır.
Oyuncak Dağıtımı: İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına oyuncak yardımı yapılmıştır.
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Meyve İkramı: 500 Paket
İlçemizde görev yapan sağlık çalışanları, itfaiye personeli ve emniyet personeline korona virüs salgınının yoğun
olduğu dönemlerde meyve ikramında bulunduk.

03 Aralık 2021 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından
Merinos Kongre Kültür Merkezinde düzenlenen ‘Gücümüz Birliğimiz Paneli’ne Sosyal Yardım İşleri Personelleri
katıldı.

İŞKUR HİZMET NOKTASI FAALİYETLERİ
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HİLAL MASA FAALİYETLERİ
Vatandaşlarımızın resmi işlemleri, istek ve sorunlarını çözebilmesi amacıyla Hilal Masa kurulmuş olup;
153 Alo Danışma Hattı Hilal Masa bünyesine alınarak Belediye bünyesinde geliştirilen Hilal Masa yazılımı
ile tüm birimlerin bilgisayar sistemlerine sorunlar anında iletilmekte ve sorunların çözümü hızlı bir şekilde
sağlanmaktadır. 2021 yılı içinde şahsen, telefon ile ya da www.bursa-yenisehir.bel.tr adresinden Hilal Masaya
984 başvuru gelmiş 954 başvuru tamamlanmış 30 başvuru da devam etmektedir.
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IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
• Açık ofis şeklinde çalışan birimlerin varlığı ve vatandaşla kolay iletişim kurulması.
• Bilgisayar alt yapısı ve kullanılan programlarının ihtiyacı karşılayabilmesi ve güncel tutulması
• Çalışmalar için gerekli malzemelerin yeterli miktarda temin edilebilmesi
• Fiziki ve insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına hassasiyet gösterilmesi
• Halka hizmet anlayışına ve kurumun temel değerlerine sahip çıkan personelin varlığı
• İdari ve teknik personelin yeterli bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olması
• Kadastro ve İmar Planının sayısal halde bulunması
• Kent estetiği, çevre ve yeşil alanları konusuna önem verilmesi
• Kurumsal işleyişte çevre bilincine sahip bir anlayışın olması
• Personele sahip çıkan ve destekleyen üst yönetimin olması
• Seçim beyannamesinde belirtilen sosyal ve kültürel etkinliklere önem vermesi
• Sosyal tesis ve spor tesisi alanlarımız yeterli alan büyüklüğüne ve kapasiteye (üye, müşteri, misafir ağırlama sayısı
açısından) sahip olması
• Şehir merkezinde tüm spor etkinliklerinin yapılabileceği tesislerin yapılması
• Teknoloji Kullanımının Yaygın Olması
• Vatandaşla diyalog ve ilişki kurma kapasitesinin yüksek olması
• Birimler arası koordinasyon ve iş birliğinin yüksek olması
• Çalışan tüm personelin istek ve sorunlarının yönetici kadro tarafından çözüme kavuşturulması
B-  Zayıflıklar
• Atık getirme merkezinin olmaması.
• Bazı alanlardaki makine ekipman mevcudunun yetersiz olması.
• Belediye Gelirlerinin yetersiz olması.
• Belediye hizmet binalarının ayrı yerde olması.
• Çöp aktarma istasyonunun olmaması nedeni ile maliyetin artması.
• Emeklilik süresi yaklaşan personel sayısın çok olması.
• İmar planında eski mahallelerde yeterli yeşil alan bulunmaması.
• Makine parkının yetersiz olması.
• Sahada çalışan personel sayısının yetersizliği.
• Sokak hayvanları için Veteriner hekimi ve barınağın olmaması.
• İlçe merkezinde otopark alanlarının yetersiz olması.
• Sınırların büyümesi nedeniyle hizmetlerin ulaştırılmasında zorluklar yaşanması.
• Bakanlık tarafından bölgesel planların yapılmamış olması verilen ekonomik desteklerin yetersiz olması
• Sanayi, işletme vb. yerlerde oluşan her türlü atığın bertarafının düzenli bir şekilde yapılmaması.
C- Değerlendirme
2020-2024 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında mevcut durum değerlendirmesi yapılmış, iç ve dış çevre
analizleri yapılarak kurumumuzun üstünlükleri ve zayıflıkları ile fırsat ve tehditleri belirlenmiştir.
İdaremiz yukarıda açıklanan zayıf yönlerine rağmen 2021 yılında kapasitesinin üzerinde bir çalışma ile görevini
layıkıyla yapma gayretinde bulunmuştur.
Yenişehir Belediyesi olarak hesap verebilir, şeffaf ,denetlenebilir ve üretken bir belediye olmayı ilke edinerek etkin
yönetim anlayışı ile 2021 faaliyet raporunu hazırlayarak kamuoyuna sunmuştur.

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler İdare yöneticisi [9] olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü,
kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol
süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst
yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2021 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve
doğru olduğunu teyit ederim. Yenişehir Belediye Başkanlığı. 31/03/2022

Tuncay FİLİZ
Mali Hizmetler Müdürü

[9] Strateji geliştirme başkanlıklarında başkan, strateji geliştirme daire başkanlıklarında daire başkanı, strateji geliştirme ve malî hizmetlerin yerine
getirildiği müdürlüklerde müdür, diğer idarelerde idarelerin mali hizmetlerini yürüten İdare yöneticisi.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI [3]
Üst yönetici benden önceki yönetici/yöneticilerden almış olduğum bilgiler” ve yetkim dahilinde;
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 dahilindeki hususlara dayanmaktadır. [4]
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını
beyan ederim. [5] Yenişehir Belediye Başkanlığı.    31/03/2022

Davut AYDIN
Belediye Başkanı

[3] Üst yönetici tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı idare faaliyet raporuna eklenir.
[4]Yıl içinde üst yönetici değişmişse “benden önceki yönetici/yöneticilerden almış olduğum bilgiler” ibaresi de eklenir.
[5] Üst yöneticinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği
belirtilir.

