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VATANINI EN ÇOK SEVEN GÖREVİNİ EN İYİ YAPANDIR.
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 Alaşehr’n geçmşnden gelen değerlern ve özellklern koruyarak; onu yarınlara taşımak 
ve gelecek nesllere gururla teslm etmek styoruz. Sadece günü kurtarmaya çalışan değ�l geleceğ� de 
düşünen b�r anlayış doğrultusunda mahall� �dareler�n topluma öncü olma m�syonunu da göz önünde 
bulundurarak gel�şen toplumsal, ekonom�k ve teknoloj�k şartlara en �y� şek�lde uyum sağlanması ve �lçe 
halkına en �y� h�zmet�n sunulması amacıyla 2021 yılı �çer�s�nde �lçem�z �ç�n yaptığımız h�zmetler� 
tamamlayarak, 2022 ve daha sonrak� yıllar �ç�n çalışma ve h�zmetler�m�z� daha güçlü ve ver�ml� b�r 
hale get�rmek �ç�n çalışmaktayız.

 Sevg�l� Hemşer�ler�m�

 �laşeh�r �eled�yes�, 5018 Sayılı Kamu �al� Yönet�m� ve Kontrol Kanunu’nun �1’�nc� maddes� 
ve “Kamu İdarelernce Hazırlanacak Faalyet Raporları Hakkında Yönetmelk” hükümler� 
gereğ�nce hazırlanmış olan 2021 Yılı Faalyet Raporunu tamamlamış bulunmaktadır.

 Hep�m�z�n yaşıyor olmaktan mutluluk duyduğu katılımcı, şeffaf, çağdaş kent olmayı v�zyon 
ed�nm�ş “Üzüm Kent Alaşehr” �ç�n, temel �lke esaslarımıza bağlı kalarak, b�rl�kte yönett�ğ�m�z, 
b�rl�kte ürett�ğ�m�z proje ve faal�yetler�m�z�, bunlar �ç�n gerekl� olan kaynakları nasıl ve ne şek�lde 
kullandığımızı s�zlerle paylaşmak �ç�n hazırlamış olduğumuz 2021 Mal Yılı Faalyet Raporunu 
s�zlerle paylaşmaktan gurur duyarım.

2021 yılı �ç�nde gerçekleşt�rd�ğ�m�z h�zmetler�, faal�yet ve projeler� gösteren 2021 Yılı �aal�yet 
Raporu’nun gelecektek� çalışma ve h�zmetler�m�zde yol göster�c� olmasını, daha güzel projelere �mza 
atılmasına olanak sağlamasını ve bu konudak� d�ğer çalışmalara yardımcı olmasını d�ler, katkı ve 
çalışmalarından dolayı �eled�ye �ecl�s �yeler�m�ze, tüm mesa� arkadaşlarımıza ve çalışmalarımız 
esnasındak� destek ve sabırlarından ötürü bütün �laşeh�r Halkı’na teşekkürler�m� sunarım.
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GENEL BİLGİLER

 Msyonumuz

�laşeh�r��n özgün kültürel k�ml�ğ�n� korumak, yaşam kal�tes�n� yükseltmek, tar�h�, kültürel ve doğal 
güzell�kler�ne sah�p çıkmak, kaynakları planlı, programlı ve ver�ml� kullanmak, ekolo��k dengey� 
korumak, katılımcı, şe�af, ad�l beled�ye h�zmet� sunarak İlçem�z�n tur�zm, tarım, sanay� ve lo��st�k 
sektöründe caz�be merkez� hal�ne get�rmek

 A-MİSYON VE VİZYON 

 Vzyonumuz

 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

• ��zmetlerde adaletl� olmak,

• �adde ��.� Beled�ye, mahallî müşterek n�tel�kte olmak şartıyla;

• 5��� Sayılı Beled�ye Kanunu�na �öre

• Tüm faal�yetlerde sürdürüleb�l�rl�k �lkes�n� ben�msemek, 

 Yönetm İlkelermz

• �üven�l�r b�r yerel yönet�m s�stem�n� gel�şt�rmek,
• Kurumsal k�ml�k oluşturmak

• ��zmetlerde kamu yararını esas almak, 

• Vatandaş ve çalışan memnun�yet� odaklı çalışma ortamı.

• Toplam Kal�te �önet�m�n� uygulamak, 
• �özüm odaklı b�r yönet�m anlayışını ben�msemek,

• �tk�n, etk�l� ve ver�ml� kaynak yönet�m�n� önemsemek, 
• Kent�n kültürel ve tar�h� zeng�nl�kler�n� korumak, 
• Dezavanta�lı grupları akt�f kent yaşamına d�h�l etmek, 

• Beled�yen�n �örev ve Sorumlulukları;

İlçem�z� sosyal, kültürel ve ekonom�k yönden gel�ş�m�n� tamamlamış kentler arasında öne çıkartan 
örnek beled�ye olmak...

• �k�p çalışmasını uygulamak, 
• Katılımcı ve çoğulcu yönet�m anlayışını ben�msemek, 

a) İmar, su ve kanal�zasyon, ulaşım g�b� kentsel alt yapı; coğrafî ve kent b�lg� s�stemler�; çevre ve çevre 
sağlığı, tem�zl�k ve katı atık; zabıta, �tfa�ye, ac�l yardım, kurtarma ve ambulans; şeh�r �ç� trafik; defin ve 
mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeş�l alanlar; konut; kültür ve sanat, tur�zm ve tanıtım, gençl�k ve 
spor orta ve yükseköğren�m öğrenc� yurtları (Bu Kanunun 75 �nc� maddes�n�n son fıkrası, beled�yeler, �l 
özel �dareler�, bağlı kuruluşları ve bunların üyes� oldukları b�rl�kler �le ortağı oldukları Sayıştay 
denet�m�ne tab� ş�rketler tarafından, orta ve yükseköğren�m öğrenc� yurtları �le Devlete a�t her 
derecedek� okul b�nalarının yapım, bakım ve onarımı �le tefr�ş�nde uygulanmaz.); sosyal h�zmet ve 
yardım, n�k�h, meslek ve becer� kazandırma; ekonom� ve t�caret�n gel�şt�r�lmes� h�zmetler�n� yapar 
veya yaptırır. Büyükşeh�r beled�yeler� �le nüfusu ���.�����n üzer�ndek� beled�yeler, kadınlar ve 
çocuklar �ç�n konukevler� açmak zorundadır. D�ğer beled�yeler de mal� durumları ve h�zmet 
öncel�kler�n� değerlend�rerek kadınlar ve çocuklar �ç�n konukevler� açab�l�rler.
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Beled�yeler�n b�r�nc� fıkranın �b� bend� uyarınca, sporu teşv�k etmek amacıyla yapacakları nakd� 
yardım, b�r öncek� yıl genel bütçe verg� gel�rler�nden beled�yeler� �ç�n tahakkuk eden m�ktarın; 
büyükşeh�r beled�yeler� �ç�n b�nde yed�s�n�, d�ğer beled�yeler �ç�n b�nde on �k�s�n� geçemez. 
Beled�ye h�zmetler�, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.

a) Belde sak�nler�n�n mahallî müşterek n�tel�ktek� �ht�yaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faal�yet 
ve g�r�ş�mde bulunmak.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, ger� kazanımı, ortadan kaldırılması ve 
depolanması �le �lg�l� bütün h�zmetler� yapmak ve yaptırmak.

Beled�ye mecl�s�n�n kararı �le mücav�r alanlara da beled�ye h�zmetler� götürüleb�l�r. 4562 sayılı 
Organ�ze �anay� Bölgeler� Kanunu hükümler� saklıdır. ��v�l hava ulaşımına açık havaalanları �le bu 
havaalanları bünyes�nde yer alan tüm tes�sler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

j) Toptancı ve perakendec� h�ller�, otobüs term�nal�, fuar alanı, mezbaha, �lg�l� mevzuata göre yat 
l�manı ve �skele kurmak, kurdurmak, �şletmek, �şlett�rmek veya bu yerler�n gerçek ve tüzel k�ş�lerce 
açılmasına �z�n vermek.

l) Gayr�sıhhî müesseseler �le umuma açık �st�rahat ve eğlence yerler�n� ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar get�rmek.

d) Özel kanunları gereğ�nce beled�yeye a�t verg�, res�m, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk 
ve tahs�l�n� yapmak; verg�, res�m ve harç dışındak� özel hukuk hükümler�ne göre tahs�l� gereken doğal 
gaz, su, atık su ve h�zmet karşılığı alacakların tahs�l�n� yapmak veya yaptırmak.

b) �evlete a�t her derecedek� okul b�nalarının �nşaatı �le bakım ve onarımını yapab�l�r veya 
yaptırab�l�r, her türlü araç, gereç ve malzeme �ht�yaçlarını karşılayab�l�r; sağlıkla �lg�l� her türlü 
tes�s� açab�l�r ve �şleteb�l�r; mabetler�n yapımı, bakımı, onarımını yapab�l�r; kültür ve tab�at 
varlıkları �le tar�hî dokunun ve kent tar�h� bakımından önem taşıyan mek�nların ve �şlevler�n�n 
korunmasını sağlayab�l�r; bu amaçla bakım ve onarımını yapab�l�r, korunması mümkün olmayanları 
aslına uygun olarak yen�den �nşa edeb�l�r. Gerekt�ğ�nde, sporu teşv�k etmek amacıyla gençlere spor 
malzemes� ver�r, amatör spor kulüpler�ne ayn� ve nakdî yardım yapar ve gerekl� desteğ� sağlar, her 
türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt �ç� ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren 
veya derece alan öğrenc�lere, sporculara, tekn�k yönet�c�lere ve antrenörlere beled�ye mecl�s� 
kararıyla ödül vereb�l�r. Gıda bankacılığı yapab�l�r.

Madde 15.- Beled�yen�n yetk�ler� ve �mt�yazları şunlardır:

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; �çme, kullanma ve endüstr� suyu sağlamak; atık su ve yağmur 
suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar �ç�n gerekl� tes�sler� kurmak, kurdurmak, �şletmek ve 
�şlett�rmek; kaynak sularını �şletmek veya �şlett�rmek.

��zmet sunumunda engell�, yaşlı, düşkün ve dar gel�rl�ler�n durumuna uygun yöntemler uygulanır. 
Beled�yen�n görev, sorumluluk ve yetk� alanı beled�ye sınırlarını kapsar.

 Beledyenn yetkler ve mtyazları; 

b) Kanunların beled�yeye verd�ğ� yetk� çerçeves�nde yönetmel�k çıkarmak, beled�ye yasakları koymak 
ve uygulamak, kanunlarda bel�rt�len cezaları vermek. 
c) Gerçek ve tüzel k�ş�ler�n faal�yetler� �le �lg�l� olarak kanunlarda bel�rt�len �z�n veya ruhsatı vermek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, den�z ve su ulaşım araçları, tünel, raylı s�stem d�h�l her türlü 
toplu taşıma s�stemler�n� kurmak, kurdurmak, �şletmek ve �şlett�rmek.

h) Mahallî müşterek n�tel�ktek� h�zmetler�n yer�ne get�r�lmes� amacıyla, beled�ye ve mücav�r alan 
sınırları �çer�s�nde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, k�ralamak veya k�raya vermek, trampa 
etmek, tahs�s etmek, bunlar üzer�nde sınırlı aynî hak tes�s etmek.
) Borç almak, bağış kabul etmek.

k) Verg�, res�m ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tas�yes�ne karar 
vermek. 

m) Beldede ekonom� ve t�caret�n gel�şt�r�lmes� ve kayıt altına alınması amacıyla �z�ns�z satış yapan 
seyyar satıcıları faal�yetten men etmek, �z�ns�z satış yapan seyyar satıcıların faal�yetten men ed�lmes� 
sonucu, cezası ödenmeyerek �k� gün �ç�nde ger� alınmayan gıda maddeler�n� gıda bankalarına, cezası 
ödenmeyerek otuz gün �ç�nde ger� alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. 
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Beled�ye, belde sak�nler�n�n beled�ye h�zmetler�yle �lg�l� görüş ve düşünceler�n� tesp�t etmek amacıyla 
kamuoyu yoklaması ve araştırması yapab�l�r. Beled�ye mallarına karşı suç �şleyenler Devlet malına 
karşı suç �şlem�ş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 �nc� maddes� hükümler� beled�ye 
taşınmazları hakkında da uygulanır. 

(l) bend�nde bel�rt�len gayr�sıhhî müesseselerden b�r�nc� sınıf olanların ruhsatlandırılması ve 
denetlenmes�, büyükşeh�r ve �l merkez beled�yeler� dışındak� yerlerde �l özel �dares� tarafından yapılır. 
Beled�ye, (e), (f) ve (g) bentler�nde bel�rt�len h�zmetler� Danıştay'ın görüşü ve İç�şler� Bakanlığının 
kararıyla süres� kırk dokuz yılı geçmemek üzere �mt�yaz yoluyla devredeb�l�r; toplu taşıma h�zmetler�n� 
�mt�yaz veya tekel oluşturmayacak şek�lde ruhsat vermek suret�yle yer�ne get�reb�leceğ� g�b� toplu 
taşıma hatlarını k�raya verme veya 67.  maddedek� esaslara göre h�zmet satın alma yoluyla yer�ne 
get�reb�l�r.

  Beledyeye tanınan muafiyet 

p) Kara, den�z, su ve dem�ryolu üzer�nde �şlet�len her türlü serv�s ve toplu taşıma araçları �le taks� 
sayılarını, b�let ücret ve tar�feler�n�, zaman ve güzergâhlarını bel�rlemek; durak yerler� �le karayolu, yol, 
cadde, sokak, meydan ve benzer� yerler üzer�nde araç park yerler�n� tesp�t etmek ve �şletmek, 
�şlett�rmek veya k�raya vermek; kanunların beled�yelere verd�ğ� trafik düzenlemes�n�n gerekt�rd�ğ� 
bütün �şler� yürütmek.

İcra da�res�nce hac�z kararı alınmadan önce beled�yeden borca yeter m�ktarda haczed�leb�lecek mal 
göster�lmes� �sten�r ve hac�z �şlem� sadece göster�len bu mal üzer�ne uygulanır. On gün �ç�nde yeterl� 
mal beyan ed�lmemes� durumunda yapılacak hac�z �şlem�, alacak m�ktarını aşacak veya kamu 
h�zmetler�n� aksatacak şek�lde yapılamaz.

Madde 16.- Beled�yen�n kamu h�zmet�ne ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gel�r get�rmeyen 
taşınmazları �le bunların �nşa ve kullanımları katma değer verg�s� �le özel tüket�m verg�s� har�ç her türlü 
verg�, res�m, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

r) Beled�ye mücav�r alan sınırları �çer�s�nde 5.11.2008 tar�hl� ve 5809 sayılı �lektron�k Haberleşme 
Kanunu, 26.09.2011 tar�hl� ve 655 sayılı Ulaştırma, Den�zc�l�k ve Haberleşme Bakanlığının Teşk�lat ve 
Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve �lg�l� d�ğer mevzuata göre kuruluş �zn� ver�len 
alanda tes�s ed�lecek elektron�k haberleşme �stasyonlarına kent ve yapı estet�ğ� �le elektron�k 
haberleşme h�zmet�n�n gerekler� d�kkate alınarak ücret karşılığında yer seç�m belges� vermek,

Beled�yen�n proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ett�ğ� gel�rler�, şartlı bağışlar ve kamu h�zmetler�nde 
fi�len kullanılan malları �le beled�ye tarafından tahs�l ed�len verg�, res�m ve harç gel�rler� haczed�lemez.

İl sınırları �ç�nde büyükşeh�r beled�yeler�, beled�ye ve mücav�r alan sınırları �ç�nde �l beled�yeler� �le 
nüfusu 10.000'� geçen beled�yeler, mecl�s kararıyla; tur�zm, sağlık, sanay� ve t�caret yatırımlarının ve 
eğ�t�m kurumlarının su, termal su, kanal�zasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma g�b� alt yapı çalışmalarını 
fa�z almaksızın on yıla kadar ger� ödemel� veya ücrets�z olarak yapab�l�r veya yaptırab�l�r, bunun 
karşılığında yapılan tes�slere ortak olab�l�r; sağlık, eğ�t�m, sosyal h�zmet ve tur�zm� gel�şt�recek 
projelere İç�şler� Bakanlığının onayı �le ücrets�z veya düşük b�r bedelle amacı dışında kullanılmamak 
kaydıyla taşınmaz tahs�s edeb�l�r. Beled�ye ve bağlı �dareler, mecl�s kararıyla mabetlere �nd�r�ml� 
bedelle ya da ücrets�z olarak �çme ve kullanma suyu vereb�l�rler.

o) Gayr�sıhhî �şyerler�n�, eğlence yerler�n�, halk sağlığına ve çevreye etk�s� olan d�ğer �şyerler�n� kent�n 
bel�rl� yerler�nde toplamak; hafr�yat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı 
(LPG) depolama sahalarını; �nşaat malzemeler�, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış 
yerler�n� bel�rlemek; bu alan ve yerler �le taşımalarda çevre k�rl�l�ğ� oluşmaması �ç�n gereken tedb�rler� 
almak.
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 �������� ������������� ������ ������� �������� � ���� ����� ������ ������ ����������� �� 
��������� �������� � � ���� ������ �������� �� ��������� ������� ������� �����������. 
������������� ������������ ������� ����������� � ����� ������ ���� ����� ��.�  �� �������� � ����� 
����� �� ��������� ������� ��.� ��� ���� ������� ������� ��������������.

 1- FİZİKSEL YAPI

 C - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
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AMAÇ VE HEDEFLER

 İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

 �laşe��r' �n ��zyonunda Kurumsal �el�ş�m açısından en öneml� beklent�� �y� yönet�m 
�lkeler�n�n �ayata geç�r�lmes�, tekn�k altyapının tamamlanması �e kent b�lg� s�stem�n�n kurulması 
pro�es� bulunmaktadır. Yürütülen tüm bu çalışmaları �em kal�tel� �nsan kaynağı �em de teknolo�� 
yardımıyla �ayata geç�rmek amaçlanmaktadır.

 Kentsel gel�ş�m�n öneml� b�r yönü de me�cut s�stemler�n günün koşullarına �e ��t�yaçlarına 
göre yen�den düzenlenmes�d�r. �ltyapı sorunlarının çözülmes�, altyapının korunması, yeş�l alanların 
oluşturulması �e kentsel estet�ğe yönel�k pro�eler�n �ayata geç�r�lerek bu bölgeler�n de estet�k değer� 
yüksek,  kal�tel� b�r yaşam alanına dönüştürülmes� amaçlanmaktadır.

 Stratejk Amaç 1:    Kentsel Gelşm
 �laşe��r'�n yeterl� kentsel donanıma sa��p, ulaşılab�l�r, gü�enl� �e �uzurlu b�r yerleş�m 
alanına dönüştürmek.
 �laşe��r, yapılanma yoğunluğu yüksek olan b�r �lçe olup, �lçen�n bell� bölgeler�nde düzenl� 
yapılaşma olmakla b�rl�kte bell� bölgeler�nde düzens�z yapılaşma me�cuttur. �zell�kle düzens�z 
yapılaşmanın olduğu bölgeler başta olmak üzere yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarıyla, bu 
bölgeler�n planlanmasında, altyapının çağdaş kentlerde rastlanılan sağlamlıkta �e �ler� teknolo��de� 
üst yapının �se yen� şe��rc�l�k anlayışına uygun olarak �erkes�n b�r yürüyüş mesa�es�nde tüm 
��t�yaçlarını karşılayab�ld�ğ�, katılımcı b�r modelle kend� kend�n� yöneteb�len, eğ�t�m, kültür, sağlık 
�e sosyal ��t�yaçları karşılanmış estet�k değer� yüksek kal�tel�, b�r yaşam alanı oluşturulması 
amaçlanmaktadır. S�t alanı �ç�nde kalan bölgeler�m�z en büyük sorun olarak öne çıkanlarımızdandır.

 Stratejk Amaç 3:  Kurumsal Gelşm

 �laşe��r'�n çok göç alan bölgelere yönel�k kent kültürü gel�ş�m� temel strate��s�nde� yerel 
kültürler�ne dayalı, ku��etl� b�r örgütlenme ağı olan kültürel dokuyu korumak �e b�r üst kent 
k�ml�ğ�ne taşımak bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda �laşe��rl� �atandaşların bu kültürel 
dokudan memnun oldukları �e sosyal �ayatlarının öneml� b�r parçası olduğu görülmekted�r. Bu 
kültürün ma�allelerde oluşmuş olan yerel s���l toplum kuruluşları �STK� aracılığıyla, sürdürüleb�l�r 
�nsan� gel�ş�m �ç�n temel b�r �şle� görmes�, strate��n�n ana unsurudur. Bu STK'ların �laşe��r 
Beled�yes� �le �şb�rl�ğ� çerçe�es�nde, eğ�t�m, meslek ed�nme, meslek �e becer� kazandırma g�r�ş�m�n� 
destekleme, kadın emeğ�n� değerlend�rme, spor �e kültürel akt���teler, çe�ren�n korunması �e 
düzenlenmes�, beled�ye yönet�m�ne katılma, ma�allelerde gü�enl�ğ�n sağlanması, gençler�n kötü 
alışkanlıklarından arındırılması, a�le bütünlüğünün korunması �e teş��k ed�lmes�, dar gel�rl�lere 
yardım, özürlüler�n yaşamını kolaylaştırma, ana çocuk sağlığı g�b� konularda pro�eler� �ayata 
geç�rmeler�ne olanak tanınacaktır.

 �laşe��r Beled�yes�n�n sa��p olduğu ��zyon, m�syon �e �lkeler� �le güçlü, zayı�, �ırsat �e 
te�d�t����T� anal�z� doğrultusunda bel�rled�ğ�, öngördüğü süre �ç�nde �arılmasını planladığı 
�ede�er� � strate��k amaç altında toplanmıştır.

 Strate��k �maç ��  Kültürel �el�ş�m

 �luslararası standartlarda pro�eler� üret�p, kurumsal �l�şk�ler� kuracak �e yöneteb�lecek �nsan 
kaynağı �le pro�elere �on tem�n� �e pro�e �nansmanı sağlanacaktır. Teknolo�� konunusunda �se salt 
araçsal boyutta değ�l, beled�yen�n teknolo�� kültürü oluşturularak bu araçların en etk�n kullanımı 
ortaya çıkarılacaktır. ��tek�m kullanılan yöntemler �e araçlar ne denl� mükemmel olursa olsun� 
bunları kullanacak kültür oluşturulmadığı takd�rde başarı elde etmek mümkün olmamaktadır. 
Yepyen�  b�r �laşe��r �ç�n  planlanan pro�erlede Büyükşe��r Beled�yes�, �erkez� �ükümet, Toplu 
Konut �dares� �e ün��ers�teler �le sıkı b�r �şb�rl�ğ� kurularak, bu kurumların yol göster�c�lğ�nden 
yararlanılacaktır.



14

• �e�����e s�re��� ���r�� ���� �����  �e �e������er� s�re��� ���������
• ��������r����� e� ��� ������e �������r�� ����e��e �er�������� �r��r���
• ��s�� ��������r���� ������ �e�er�� �e�e�e� ��s�r��r��� ������e ���r�� �������e ������ ��r ���e��� 
ser���e�e�
• ���������r �r�s���� ��r��s�� s�����e��e�� �r��r��� �e ��r�� �����r���� ������s��� s�������

• �e�e���e���� �e ���������r����� s�re��� �e�����r�e�
• ����e� s�������� �������� ���e����� �e �������� ������ �����
• �����re� ��r��������r� ������e ���r��� �����re� �����s��e��er� ��re�e�e �e��r�e�
• �e���� ���� ��������� �r��r���� ���e��� �������e�er� �er�e��e���r�e� �e �� ����e ������� 
�������e�er� �es�e��e�e�

• �e�re�� s�re��� ��r����� �e�re ����s���� ��r��s�� �e ������s�� ����r������ �r��r����

 B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

• Te���������� �e�e���e��� ��e ������ ���� ��� ������������ ������������ ��������

• ��s��� ��������� �e s�s���  ��r����e����er� �es�e��e�e�
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 2. Temel Mal Tablolara İlşkn Açıklamalar

 2021 �al� �ılı b�t�m�n�en �t�baren �a�ırlanan bütçe ke��n �e�ap �et�eller�ne g�re 
110.000.000,00 TL bütçe gel�r� ta�m�n e��lm�şt�r. �ıl �çer���n�e 12�.10�.390,0� TL gel�r ta���latı 
yapılarak bütçe gerçekleşme oranı % 112 olmuştur. ���er kalemler�m���e 2021 yılın�a 
99.787.125,93 TL �ar�ama yapılarak gerçekleşme oranı ��e % 90 �ır.

 2.1 - Gelr Kesn Hesabı (2021)

 2.2 - Gder Kesn Hesabı (2021)

 A- MALİ BİLGİLER

 1. Bütçe Uygulama Sonuçları

 2.3. Dönem Sonu Blanço (31.12.2021)
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 2.4. Genel Mzan (31.12.2021)
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 1-Faalyet ve Proje Blgler

 3. Mal Denetm Sonuçları

 �018 �ayılı �a�u Mal� Y�ne��� �e ��n���l �anununun �8.��. �e �08� �ayılı �ayış�ay 
�anunu �8. Ma��ele�� �e�e�� �ayış�ay �a�a�ın�an �a�ı�lana�a� TBMM' ye sunulan 2018 Yılı Dış 
Dene��� �enel De�e�len����e �a���unun Ma�all� ��a�ele� �le �l��l� �ususla�ı Bele��ye���e 
��l����l��ş���.

 ���� sayılı Bele��ye �anununun 2�.M�. ����ul�usun�a �laşe��� Bele��yes� Me�l�s Dene��� 
����sy�nu �a�a�ın�a �a�ı�lanan 2020 Mal� Yılı Dene��� �a���u ��san 2021 ��ne�� Me�l�s 
T��lan�ısın�a Me�l�s �yele��n�n ��l��s�ne sunul�uş�u�. 

 A- PERFORMANS BİLGİLERİ

 2021 yılı ��e��s�n�e �laşe��� Bele��yes� ��nyes�n�e ye� alan 1� �����l���n �aal�ye� �e 
����ele��ne �l�ş��n ��l��le� �u�u�sal sını�an�ı��a sı�asına ���e sı�alan�ış�ı�.
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ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ
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 ��el �alem ��d�rl�ğ�, �eled��em�� strate��k �lanı çerçe�es�nde, �eled��e �a�kanı�nın 
�el�rle�e�eğ� esaslar da��l�nde, �a�kanlık �akamı�la, �eled��e or�anları �e te�k�latı ��n�es�nde �er 
alan ��r�mler, �lçe �alkı, s���l to�lum �r��tler�, ma�alle mu�tarları �e k�tle �let���m araçları arasında 
sağlıklı ��r �let���m �e d��alo� kurmak �e e���d�m� sağla�arak, �alka da�a �ararlı ola�ak d��enl�, 
d�s��l�nl�, �ro�ramlı, �er�ml� �e �a�arılı ��r çalı�ma ortamı olu�turmaktadır.
 ��el �alem ��d�rl�ğ� olarak �er �aman �ı�lı, etk�l� �e �st�n kal�te sorumluluğu ��l�n���le 
�a�mı� olduğumu� �aal��etler� �u ra�orla ��l��ler�n��e sunmakta�ı�.

 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
�eled��e �a�kanının �er t�rl� �a�ılı �e s��l� em�rler�n�, tal�matlarını �e �enel�eler�n� �l��l� 
��r�mlere ula�tırmak.
�a�kanlık �e �eled��e ��r�mler� arasında koord�nas�onun tem�n� �ç�n �erekl� ��lemler�n�n 
�a�ılmasını tak�� ederek sonuçlandırmak.
�) �eled��e �a�kam�nın ��nl�k, �a�talık �e a�lık çalı�ma �ro�ramını �a�ırlannak, rande�u 
tale�ler�n� değerlend�r�� �ro�rama almak �e tele�on ��r��meler�n� sağlamak. �a�kan�ın �amanını 
çok ��� �lanlamasına �ardım�ı olmak �ç�n �erekl� t�m ��lemler� �a�mak,
�) �a�kanlık �akamının tal�matları doğrultusunda� çe��tl� to�lantı, �r��n� �e ��r��meler� 
d��enlemek, �unlara a�t

 A- HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

�) �eled��e �a�kanınm ağırlama, kutlama, t�ren, �a�erle�me, tems�l, �urt�ç� �e �urt dı�ı 
se�a�atler�ndek� �a�ı�ma �e ta�akkuk ��lemler�n� �a�mak,

ç) �eled��e �a�kan�nın �eled��e �e�l�s�, �eled��e �n��men� �e �eled��e ���met ��r�mler� �le 
�l��k�s�n� sağlamak,

e) �çılı�, kutlama, me�un��et ��. t�renler�n, to�lantı ���� �aal��etler�n or�an��e ed�lmes�, �erekl� 
du�uruların �a�ılı �e ��rsel �asında �a�ımlanması ��lemler�n�n �a�ılmasını, kontrol �e tak�� 
ed�lerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

ğ) �eled��en�n ��e olduğu ��rl�klerle �l��l� t�m �ro�ram �e or�an��as�onları �a�mak,

�neml� not �e tutanakları tutmak �e �a�ımlanması ��lemler�n�n �a�ılmasını sağlamak,

�) �eled��e �a�kanınm katılmadığı or�an��as�onlara �a�kanlık makamı adına mesa�, çelenk �a da 
ç�çek ��ndermek,

sonuçlandırılmasını sağlamak,

�) �esm� t�ren �e kutlamalarda �eled��e�n�n ��er�ne d��en ��re�ler� �l��l� ��r�mlerle ����rl�ğ� 
�al�nde or�an��e etme ��lemler�n�n �a�ılmasını �e tak�� ed�lerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

k) Val�l�k, ����k�e��r �eled��es�, �a�makamlık, �lçe �mn��et ��d�rl�ğ� �e �lçedek� d�ğer �amu 
�urum �e �urulu�ları �le mu�tel�� �amanlarda ��r��meler �a�ılmasını sağlamak,

�) �a�kanlığın, ��r�t�lmekte olan çalı�maları, to�lantı �e da�etlerle �l��l� resm� �rosed�r�n �e �ak 
ed��ler�n d��enlenmes� ��lemler�n�n �a�ılmasını, kontrol �e tak�� ed�lerek sonuçlandırılmasını 
sağlamak,

d) �eled��e �a�kam�na sunula�ak �er t�rl� �el�e, �a�ın, karar �e �a�ılarla �l��l� �erekl� ��lemler� 
�a�mak �e �eled��e
�a�kan�nın ona�laması �ereken t�m e�rakların makama sunulması �e sonu�un �l��l� ��r�mlere 
dağıtılmasını sağlamak,

�eled��e �a�kam�nın tale� ett�ğ� ��l��ler� to�lamak,

�) �a�kanlığın �urt dı�ı �e karde� �e��rlerle olan �let���m �e �aal��etler�n�n or�an��e ed�lmes�. 
�a�kanlığa �elen m�sa�rlere e� sa���l�ğ� �a�ılması �e �a�ılan �e��ler�n or�an��e ed�lmes� 
��lemler�n�n �a�ılmasını �e tak�� ed�lerek

m) �alk ��nler� �e��e�a d�ğer ��nlerde �eled��e �a�kan�nı ��rmek �ç�n �elen �atanda�ların 
�stekler�n�n alınması �e alınan ��l��ler�n �eled��e �a�kanına ra�or ed�lmes�n� sağlamak,

ı) �a�kan tara�ından �a�ıla�ak konu�ma �e sunumlarda �erekl� �a�ırlıklara �l��k�n t�m ��lemler�n 
�a�ılmasını, kontrol �e tak�� ed�lerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

�) �eled��e��� �e �eled��e �a�kan�nı ���aret �ç�n �elen tems�l�� �e m�sa�rler� ağırlamak �e �erekl� 
t�m d��enlemeler� �a�mak,

Nurten VAROL OKYAY
          Özel Kalem Müdürü
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�) �end�s�n�n �e organ�zasyonun �er�ml� �e etk�n çalışmasına yardım ede�ek bütün konularda 
b�lg�s�n� de�amlı arttırır,

o) �şgü�ünün en �aydalı şek�lde kullanılması �e �şler�n en az mal�yetle yürütülmes� �ç�n, emr�ndek� 
personel�n g�re� �e sorumluluklarını açık, seç�k �e anlayab�le�ekler� sadel�kte bel�rt�r, �ş �e 
�şlemler�n buna uygunluğunu denetler,

�) �ağlıklı, gü�enl� �e sürdürüleb�l�r b�r kentsel yaşam �ç�n pro�eler üret�lmes�ne katkı sağlamak.

n) �zel �alem �üdürlüğüne �nt�kal eden �aberler�, b�lg� �e belgeler� süzgeçten geç�rerek en �ızlı 
şek�lde Başkana ulaştırılması �şlemler�n�n yapılmasını, tak�p ed�lerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

e) �üdürlüğün �şler�n� en kısa zamanda �e en ekonom�k olarak �stenen şek�lde, sonuçlandırmak 
üzere planlar,

o) Başkanın, Başkan Yardım�ılarının, Başkanlığa danışmanlık ��zmet� �erenler�n �e �akam 
�o��rler�n�n çalışmalarının tak�p ed�lmes�, �z�n �b. nedenlerle kurumdan ayrılanların yerler�ne 
baka�ak k�ş�ler�n bel�rlenmes�n� kontrol �e tak�p ed�lerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

(1) Özel Kalem Müdürü

�) �üdürlüğü �ç�n. Başkanlığın gayeler�, pol�t�kaları, bütçeler� �le uyumlu �ede�er, planlar, 
programlar gel�şt�r�r �e �er�len sorumluluğa g�re ��raat yapar,

Personeln Görevler
������� � Bu y�netmel�ğ�n b�r�n�� maddes�nde bel�rt�len temel g�re�, yetk� �e sorumlulukları, 
mer�� me�zuat �e Beled�ye Başkanının onayıyla g�re� poz�syonları bel�rlen�r. Bu bağlamda 
�st��dam ed�lenler bel�rt�len g�re�ler� ��a ederler�

a) Beled�ye Başkanının g�zet�m� �e denet�m� altında, mer�� me�zuat gereğ� �üdürlüğün� se�k �e 
�dares�n�, organ�ze ed�lmes�n�, gerekt�ğ�nde organ�ze ed�lmes�n�, kadrolar arasında g�re�ler�n 
dağıtılmasını, �ş �e �şlemler�n yen�den tanz�m�ne �l�şk�n d���l� düzenlemeler� yapar,
b) Başkanlığın amaçlarını �e genel pol�t�kalarını kend� uğraş alanlarını �lg�lend�rd�ğ� dere�ede b�l�r, 
genel pol�t�kaların uygulanmasını de�amlı olarak �zler, amaçlara uygunluğunu araştırır, genel 
pol�t�kalarda yapılması gerekl� değ�ş�kl�kler� b�ld�r�r,

ç) Başkanlığın amaçlarını �e pol�t�kalarını, y�nett�ğ� �e �şb�rl�ğ� yaptığı personele açıklar, en �y� 
şek�lde y�netmeler� �ç�n gerekl� �za�atı �er�r �e uygulamaları kontrol eder,
d) ��re� alanı �ç�nde bulunan �aal�yetler �ç�n uzun, orta �e kısa �adel� planlar �azırlan �lanların 
uygunluk �e yeterl�l�ğ�n� de�amlı olarak �zler, gerek�yorsa, düzeltmeye y�nel�k tedb�rler� alır,

�) �ele�ekte doğa�ak ��t�yaçlara �e�ap �ereb�le�ek şek�lde el�ndek� kadro ,mak�ne, �şyer� �e 
teç��zatın planlamasını yapar,
g) �üdürlüğün �aberleşme �e e�rak akışını, üst kademelere �stenen b�lg�ler� zamanında 
ulaştırab�le�ek �e alt kademelere kurum karar, pol�t�ka �e y�netmel�kler�n� �akkında zamanında �e 
doğru b�lg� �ereb�le�ek şek�lde planlar,
ğ) �üdürlüğün yıllık �aal�yet planını Başkanlığın strate��k �ede�er�ne g�re �azırlar, �aal�yet planına 
g�re yıllık bütçes�n� �azırlar,
�) �end�s�n�n �e personel�n�n be�er� �e meslek� b�lg� açısından gel�şmes�n� sağlamak üzere eğ�t�m 
planlamasını yapar,
ı) Başkanlığın kabul ett�ğ� y�net�m �e organ�zasyon prens�pler�n� astlarına �za� eder, organ�zasyon 
�ç�ndek� konumlarının üst�ast �e yatay organ�zasyonel konumlarla �l�şk�ler� �akkında gerekl� b�lg�y� 
�ererek a�enkle çalışmalarını tem�n eder,
�) �üdürlüğün tüm �şler�n� en etk�n şek�lde yapmak üzere, Başkanlığın me��ut organ�zasyon 
şeması, �ş tar��er� �e poz�syonların ��t�yaç g�sterd�ğ� �ası�ara uygun kadrosunu organ�ze eder,
�) �alıştırdıkları g�re�l�ler�n, �şb�lümü esasları d���l�nde, sorumluluklarını bel�rler �e bu g�re�ler�
ben�mset�r,
k) B�r�m�nde çalışan personellere �ş tar��er�n� �za� eder, �ş tar��er�nde bel�rt�len g�re� �e
sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,
�) B�r�m personeller�ne g�re�ler�n� yer�ne get�reb�lmeler� �ç�n gerekl� yetk� delegasyonunu yapar, 
onları �n�s�yat��er�n� �e yetk�ler�n� kullanmaya teş��k eder,
n) Yokluğunda g�re�ler�n aksatılmadan yürütüleb�lmes� �ç�n yer�ne baka�ak� şa�sa �ek�let �er�r �e 
g�re�ler�n� taks�m eder,
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y) Mevcut �aal�yet planına g�re Müdürlük �aal�yetler�n� kısa per�yotlarla kontrol eder,

halleder,

p) Müdürlüğün tüm �aal�yetler�nde �lg�l� kanun, tüzük, y�netmel�k, genelge, tebl�ğ, �ş metotları ve 
d�ğer �lg�l� mer�� mevzuata r�ayet� sağlar, bunların uygulanmasını sürekl� kontrol eder� düzelt�lmes� 
gereken hususlar �ç�n de olumlu �ner� ve tekl��er�. �aşkanlık Makamının g�rüşüne sunar.

s) �aberleşmeye �nem vererek, alınan kararların uygulayıcılarına doğru b�r şek�lde ve süratle
ulaştırılmasını sağlar,
ş) �aal�yet� �ç�n �eled�ye �aşkanına �aydalı g�rdüğü bütün raporları sunar. Raporları vermeden 
�nce gerekl� tetk�kler� yapar ve tasd�k eder, gereks�z b�lg�ler� ayıklayarak raporların kısa ve �z 
olmasını sağlar,
t) �ş düzeydek� y�net�c�lerle koord�nasyonu kurar ve kend� aralarında halled�leb�lecek meseleler�

u) �end�ne bağlı olan personel�n aralarında koord�nasyon kurmalarını ve onların da �aşkanlığın
hede�er�ne uygun olarak b�rl�kte çalışmalarını tem�n eder,

r) Müdürlüğün ver�ml�l�ğ�n�n arttırılmasını ve �şler�n daha kal�tel�, düzenl� ve süratl� şek�lde 
Yürütülmes�n� sağlamak üzere, çalışma metotlarını gel�şt�rmeler� �ç�n astlarına meslek� yardımda 
bulunur, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmeler� �ç�n d�s�pl�n� tem�n eder,

ü) �ersonel�n çalışma şevk�n� kıran ve ver�m�n� düşüren �akt�rler� tesp�t ederek, kend� �mk�nları �le 
bertara� ed�leb�lecek veya düzelt�leb�lecek olanları halleder, üst kademelerce alınması gereken 
tedb�rler �ç�n ver�m düşüşü veya başka men� sonuçlar doğmadan ç�zer. �ersonel�n�n moral�n� en 
yüksek sev�yede tutarak, daha az�ml� çalışmaya, daha başarılı olmaya teşv�k eder,
v) �et�celer�n� �nceden düşünerek, kolaylıkla anlaşılab�l�r, kısa ve kes�n em�rler ver�r,

z) Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurur,
aa) Yapılmakta olan �şler� zaman, m�ktar ve kal�te açısından devamlı kontrol eder,

cc) �ersonel�n�n tavır ve davranışlarını devamlı kontrol altında bulundurarak �rnek model oluşturur,
çç) �ersonel�n g�rev tar��er�ndek� bel�rt�len �şler� yer�ne get�r�p get�rmed�ğ�n� bell� per�yotlarla 
kontrol eder,
dd) �lanlardan sapmalar g�steren ��l� durumlarda sapmaların sebepler�m araştırır, düzelt�c� ve 
�lende tekrarlanmasını �nley�c� tedb�rler� alır,

bb) �lt kademelerden gelen evrak ve b�lg�ler� kontrol eder, varsa eks�kl�kler�n g�der�lmes�n� sağlar,

ee) �aal�yetler�n devamlılığını sağlamak �ç�n, yapılan �şlemlerle �lg�l� her türlü kaydın tutulmasını, 
gerekl� belgeler�n düzenlenmes�n� ve tak�b�n�, �neml� olan evrakın muha�aza ed�lmes�n�, bu 
konulardak� mevzuat ve usullere g�re hareket ed�lmes�n� tem�n eder. �nem�n� kaybeden evrakı 
kabul ed�lm�ş usullere g�re �mha eder.

oo) �arcama yetk�l�s� olup, bütçe �denekler�n�n ver�ml�, tutumlu ve yer�nde harcanmasını sağlar,

nn) Müdürlüğün ver�ml� çalışması �ç�n yasaların verd�ğ� yetk� çerçeves�nde her türlü teknolo��k 
gel�şmey� tak�p eder ve uygular,

ıı) �u y�netmel�kte Müdürlüğün g�rev alanına �l�şk�n olarak bel�rt�len tüm g�revler�n, etk�n 
b�ç�mde ve bütünlük �çer�s�nde gec�kt�r�lmeden, �lg�l� mer�� mevzuata uygun �cra ed�lmes�n�, 
denetlenmes�n� ve raporlanmasını sağlar,

�) ��rev alanındak� �aal�yetler�n durumunu ve net�celer�n� tesp�t etmek ve değerlend�rmek ve 
gerekl� tedb�rler� almak �ç�n �stat�st�k� b�lg�len tanz�m eder ve�veya ett�r�r. �erekt�ğ�nde bu b�lg�ler� 
amırlere ve �lg�l�lere sunar, �erhang� b�r amaçla yurt�ç� veya yurtdışı g�rev seyahat�ne 
g�nder�ld�ğ�nde, g�tt�ğ� yerde yaptığı tennasları, çalışmaları ve aldığı sonuçlan bel�rten �zet, �akat 
kolayca anlaşılab�l�r b�r üslup ve düzende rapor hazırlar, am�r�ne ver�r,

hh) �aşkanlık makamının uygun g�receğ� her türlü g�rev� �lg�l� mer�� mevzuata g�re yer�ne get�r�r,

ll) Müdürlüğün çalışma s�stem�n� kurarak �ş akışını sağlar� personel�n çalışmalarını organ�ze eder, 
mm) �ersonel�n mesa� ve çalışmasını denetler, çalışmaların ver�ml� olması hususunda gerekl� 
tedb�rler alır,

ğğ) �aşkanlığa �l�şk�n b�lg�ler�n dışarı sızmaması hususunda azam� �t�nayı ve d�kkat� g�ster�r,

��) ��rev ve h�zmetler�n etk�n ve ver�ml� b�r şek�lde uygulanab�lmes� �ç�n gerekl� �nlemler� alarak, 
personel�n� sevk ve �dare eder,
��) �ersonel�n moral mot�vasyonunu arttırmaya d�nük tedb�rler alarak, prodükt�v�te artışını sağlar, 
kk) ��c�l am�r� sı�atı �le personel�n per�ormans değerlend�rmeler�n� yapar ve g�zl� s�c�l raporlarını 
tanz�m eder,
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�) ��rev alanı �ç�nde �ulunan �aal�yetler �ç�n u�un, orta ve �ısa vadel� planların ha�ırlanmasında 
am�r�n�n d�re�t�fler�ne uy�un �ş ve �şlemler� yapar,

pp) �eled�ye �aş�anının �ünlü�, ha�talı� ve aylı� çalışma pro�ramını ha�ırlar, randevu talepler�n� 
değerlend�r�p pro�rama alır ve tele�on ��rüşmeler�n� sağlar.

yy) Müdürlüğün ��rev alanıyla �l��l� �hale �onusu �ş ve �şlemler�n, mer�� �hale mev�uatı 
çerçeves�nde yapılmasını sağlar,

e) �e�er� ve mesle�� ��l�� açısından �end�n� �el�şt�r�r, �u amaçlı et��nl��lere �ste�l� olara� �atılır, 
�end�s�n�n ver�ml� ve et��n çalışmasına yardım ede�e� �ütün �onularda ��l��s�n� devamlı arttırır,

��) ��revle �l��l� her türlü �ç�dış ya�ışmaların mer��� mev�uata uy�un yapılmasını sağlar, 
aaa) Müdürlüğe �elen tüm evra�ın �l��l�lere usulün�e �let�lmes�n� sağlar,

ççç) �trate��� planlamaya uy�un �ütçen�n ha�ırlanmasını ve en e�onom�� şe��lde �ullanılmasını 
sağlar,

���) ��onom��l��, üret�enl��, yü�se� ver�ml�l�� ve per�ormans artırı�ı et�� oluşturma� ama�ıyla 
mer�� mev�uat ve strate��� hedefler çerçeves�nde dış h��met alım yoluyla yapılması müm�ün olan 
h��metler� u�man ��el ve�veya tü�el ��ş�lere usulüne uy�un yaptırılmasını sağlar, �alışanlarının ta�� 
oldu�ları mev�uata uy�un te���ye, ���n ve hastalı� ���� �şlemler�n� yürütür, devam durumunu ta��p 
eder ve denetler, �l��l� d�ğer ��r�mlerle �oord�nasyonu sağlar,

ddd) �trate��� planlama �le müdürlüğe ver�len hedefler�n �erçe�leşt�r�lmes�n� sağlar,

Müdürlüğün ��rev alanına ��ren ��revler� Müdürlüğe norm �adro ve �aş�anlı� onayıyla tahs�s 
ed�len �adrolar

a) Müdürlüğünün ��rev alanı �le �l��l� olara�, �aş�anlığın �ayeler�, pol�t��aları, �ütçeler� �le uyumlu 
hedefler, planlar ve pro�ramların �el�şt�r�lmes�nde tüm operasyonel, te�n�� ve uy�ulamalarda 
am�r�ne �ere�l� desteğ� e�s��s�� ver�r,

şş) �eled�ye �aş�anının her türlü ya�ılı ve s��lü em�rler�n�, tal�matlarını ve �enel�eler�n� �l��l� 
��r�mlere �let�r, sonuçlarını ta��p eder,

��) �aal�yet sahası �le �l��l� pro�e ve tasla�lar ha�ırlayıp �unları uy�ulamaya �eç�re��lme� �ç�n 
üstler�n onayına sunar,

tt) �eled�ye �aş�anına yapılan �aşvuruları değerlend�r�r, �ere�t�ğ�nde �eled�ye �aş�anına �let�r ve
�eva�ını �l��l�lere duyurur,

ss) �eled�ye �aş�anına sunula�a� her türlü �el�e, yayın, �arar ve ya�ılarla �l��l� �ere�l� �şlemler� 
yapar,

uu) �eled�ye �aş�anın resm� ve ��el ya�ışmalarını yürütür, �ere�t�ğ�nde dosyalayıp arş�v�n� 
oluşturur,
üü) �aş�anlı� ma�amına ulaşan talep ve ş���yetler� değerlend�r�r, �eled�yey� �l��lend�ren �onulara 
��re �l��l� �aş�an Yardım�ıları veya ��r�m Müdürler�ne �let�r ve ç��ümünü sağlar
vv) �aş�anlığı ��yaret eden yerl� ve ya�an�ı m�sa�rler �ç�n her türlü �arşılama, ağırlama 
h��metler�n� �aş�an adına yer�ne �et�r�r ve �u �onuda �ere�l� or�an��asyonlar yapar,

eee) Mer�� mev�uatın �n��rdüğü d�ğer ��revler �le �aş�anlı�ça ver�len ��revler�n ��ra ed�lmes�n� 
sağlar.

tara�ından ��ra ed�l�r. ��revler�n, mev�ut tahs�sl� �adrolar arasında dağılımı Müdür tara�ından 
yapılır. Müdür, ��revler�

�) �aş�anlığın amaçlarını ve �enel pol�t��alarını, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını �l��lend�ren 
�oyutuyla �ğren�r ve �una uy�un tutum davranış ser��ler,

rr) �eled�ye �aş�anının �eled�ye Me�l�s�, �eled�ye �n�ümen� ve �eled�ye h��met ��r�mler� �le 
�l�ş��s�n� sağlar. �eled�ye �aş�anının talep ett�ğ� ��l��ler� toplar, değerlend�r�r ve ar� eder,

(2) Dğer Personel

mev�ut �adroların sah�p oldu�ları� n�tel��ler�, yeterl��ler�, ver�ml�l��ler�, per�ormans �aşarım 
sev�yeler� v�. �r�ter��e ed�le��l�r yet��nl��ler�ne ��re dağıtır. Ver�len ��rev �e���t�r�lmeden ve tam 
olara� yer�ne �et�r�l�r.

ç) Müdürlüğün �end�s�ne tevd� ed�len �şler�n� en �ısa �amanda ve en e�onom�� şe��lde ��ra edere�
sonuçlandırır. Or�an��asyon yapısında ve�veya �ş tar�fler�nde �amanla doğa�a� değ�ş��l��ler �ç�n 
�end�n� �el�şt�r�r.
d) Müdürlüğün ha�erleşme ve evra� a�ışını am�r�n�n d�re�t�fler� doğrultusunda sağlar,
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n) Başkan ve am�r�n�n uygun göreceğ� her türlü görev� �lg�l� mer�� mevzuat ve am�r�n�n tal�matlarına 
göre yer�ne get�r�r.

f) Başkanlığın mevcut organ�zasyon şeması gereğ� bulunduğu poz�syon ���n öngörülen vası�arı
kazanmak ���n gerekl� �abayı ortaya koyar,

ğ) Müdürlüğün tüm faal�yetler�nde �lg�l� kanun, tüzük, yönetmel�k, genelge, tebl�ğ, �ş metotları ve 
d�ğer �lg�l� mer�� mevzuata r�ayet eder,
h) Müdürlüğün ver�ml�l�ğ�n� arttırılması ve �şler�n daha kal�tel�, düzenl� ve süratl� şek�lde 
yürütülmes� ���n �alışma metotlarını gel�şt�r�r, genel ahlaka ve adaba uygun hareket eder, O 
�önet�mce alınan kararlann uygulayıcılara doğru b�r şek�lde ve süratle ulaştırılmasını ve 
uygulamasını sağlar,
�) �aal�yet� ���n am�r�nce talep ed�len veya faydalı gördüğü bütün raporları eks�ks�z hazırlar,
�) �ş düzeydek� poz�syonlarla am�r�n�n b�lg�s� d�h�l�ne koord�nasyonu kurar,
k) Çalışmalarında örnek tutum davranış serg�ler,

g) �şbölümü esasları d�h�l�nde, eş düzey ve d�ğer poz�syonlarla koord�nasyon ��er�s�nde �alışır,

l) �aal�yetler�n devamlılığını sağlamak ���n, yapılan �şlemlerle �lg�l� her türlü kaydı tutar, gerekl� 
belgeler� düzenler ve tak�p eder, öneml� olan evrakı usulüne uygun muhafaza eder,
m) Başkanlığa �l�şk�n b�lg�ler�n dışarı sızmaması hususunda azam� �t�nayı ve d�kkat� göster�r,

o) �alk günler� ve�veya d�ğer günlerde Beled�ye Başkanını görmek ���n gelen vatandaşların 
�stekler�n� not alır, gerekl� kayıtları tutar, ş�k�yet, d�lek ve öner�ler�n� �lg�l� b�r�mlere ulaştırır ve�ve 
ya alınan b�lg�ler� Müdürüne rapor eder, sorunlarını Beled�ye Başkanına �letmek üzere gelen 
vatandaşları� d�nleyerek onları yönlend�r�r,
ö) �önet�m gel�şt�rme �alışmaları doğrultusunda düzenlenen eğ�t�m programları ve etk�nl�klerde 
�lg�l� Müdürlüğe destek ver�r,
p) Başkanlık makamı ve Müdürü tarafından ver�len görevler� yapar, bunlara a�t yazışmaları yürütür, 
dosyalar ve muhafaza eder,
r) Sağlıklı, güvenl� ve sürdürüleb�l�r b�r kentsel yaşam ���n pro�eler üret�lmes�nde gerekl� katkıyı 
yapar,
s)Müdürlüğe gelen tüm evrakı �lg�l�lere usulünce �let�r,
ş) Strate��k planlama �le müdürlüğe ver�len hede�er� ger�ekleşt�r�lmes�nde ver�len görevler� yapar, t) 
t) �aal�yet sahası �le �lg�l� pro�e ve taslakları hazırlar, am�rler�n onayına sunar,
u) Mer�� mevzuatın öngördüğü d�ğer görevler �le Başkanlık�a ver�len görevler� yapar.

 
 C - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

           1-Fzksel Yapı;

Santral, �rş�v, Depo odalarından oluşmaktadır.          

�zel �alem Müdürlüğü Beled�ye ��zmet
B�nasındadır. Başkanlık Makamı, Toplantı Salonu,
Müdürlük odası, Bekleme Salonu, Sekretarya,
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AHMET ÖKÜZCÜOĞLU
BELEDİYE BAŞKANI

BELEDİYE
MECLİSİ

BELEDİYE
ENCÜMENİ

MUAMMER İBİŞOĞLU
BAŞKAN YARDIMCISI

HALİL KOÇ
BAŞKAN YARDIMCISI

İNSAN KAYNAKLARI VE
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlük
Memur Persone Birimi

İşçi Personel Birimi
Eğim Birimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlük
İhale Birimi

San Alma Birimi
Temizlik Birimi (Kat Görevlileri)

Bilgi İşlem Servisi

HUKUK İŞLERİ
MÜDÜLÜĞÜ

Müdürlük
Avukat Hizmetleri Birimi
Borç Takip Servisi Birimi

İŞLETME VE
İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlük
İdari Büro Birimi

Sosyal Tesisler ve Parklar Birimi
Akaryakıt İstasyon Birimi

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlük
Stratejik Gelişrme Şefliği
Muhasebe Servisi Birimi

Emlak Şefliği
Tahakkuk ve Borç Takip Servisi

Tahsilat Servisi Birimi

MUHTARLIK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlük
Muhtarlık Bilgi Sistemi Veri
Hazırlama Görevlisi Birimi

Diğer Personel Birimi

YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlük
Şeflik Hizmetleri Birimi
Yazı İşleri Servisi Birimi

İlan Servisi Birimi
Evlendirme Servisi Birimi

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlük

Zabıta Amirliği Birimi
Zabıta Komiserleri Birimi 
Zabıta Memurları Birimi

Zabıta Karakolları Amirliği Birimi
Ruhsat ve Denem Birimi

Ölçü ve Ayar Birimi
Pazaryeri Birimi

ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlük
Jeotermal Kaynakları ve

Doğal Minarelli Sular Birimi

HALİS ÖZCAN
BAŞKAN YARDIMCISI

EMLAK VE İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlük
İdari İşler Birimi

Sicil ve Tahakkuk Birimi
İhale Birimi

Ecrimisil Birimi
Teknik Birimi

KIRSAL HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlük
Bitkisel Ürem Yem ve Bitki Sağlığı Birimi

Hayvan Hakları ve Yeşriciliği Birimi
Tarımsal Altyapı ve Arazi Birimi

Teşkilat ve Su Havzası Koruma Birimi
Veteriner Hizmetleri Birimi

PARK VE BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlük
Park Bakım ve Onarım Birimi

Teknik ve İdari İşler Birimi
Sera ve Fidanlık Birimi

MAKİNE İKMAL, BAKIM VE
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlük
Araç Sevk, Takip ve İdare Şefliği Birimi
Makine bakım ve Onarım Şefliği Birimi

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlük
İdari ve Mali İşler Birimi

Yapı Ruhsat Birimi
Yapı Denem Birimi

Kentsel Tasarım Birimi
Proje Kontrol Birimi

Harita ve Planlama Birimi 
Arşiv Birimi

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlük

Teknik Büro Birimi
Bayındırlık Hizmetleri Birimi

Asfalt Şanye Birimi
Elektrik Servisi Birimi
Kaynak Atölyesi Birimi

Büz Şanye Birimi
Marongozhane Birimi

Kum Elek Tesisleri Birimi
Boya İşleri Servis Birimi

Depo Birimi
Afet Acil Birimi

TEMİZLİK
İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlük
* Şef ve Büro Sorumluları Birimi
* Temzilik Ekibi Görevlileri Birimi

* Temizlik İşçileri Birimi
* Temizlik Şoförleri Birimi

EMLAK VE İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlük
İdari İşler Birimi

Temzilik İşleri Birimi
Yüzme Havuzları Birimii

Sır Ak Birimi

YAPI KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlük
* İdari İşler Birimi

*Yapı Kontrol Birimi

KÜLTÜR VE SOSYAL
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlük
Kalem  Birimi

Engelli Hizmetler Birimi
Basın Yayım Hizmetleri Birimi

Sahne Sanatları, Organizasyonlar ve
Eğitsel Birimi

Kent Müzesi Birimi
Sosyal Hizmeter ve

Sosyal Market Birimi
Kent Konseyi Birimi

Şoförlük ve Çadır Hizmetleri Birimi
Kadın ve Aile Hizmetleri Birimi

Düğün Salonları ve
Spor Tesisleri Hizmetleri  Birimi

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI
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 3-Blg ve Teknolojk Kaynaklar; 

 2-Örgüt Yapısı; 

 4-İnsan Kaynakları;

• Tems�l Ağırlama ve Tören ��derler� Yönerges� �apsamında �aş�anlı� �a�amının tems�l, ağırlama 
ve tören �aal�yetler�; �eled�ye Kanunu ve yönergede bel�rt�len �ü�ümler çerçeves�nde 
gerçe�leşt�r�lmes� sağlanmıştır.
• �eled�ye �aş�anının randevularının düzenlenmes�, �aş�anlı� �a�amına yapılaca� resm� 
görüşme, neza�et z�yaret�, �ş z�yaret� vb. z�yaretler�n organ�ze ed�lmes�, gün ve saatler�n�n �oord�ne 
ed�lmes�, �lg�l�lere randevuları �a��ında b�lg� ver�lmes� sağlanmış;

 5-Sunulan Hzmetler 

• �lçem�zde gere�l� görülen çalışmalar �ç�n gere�l� toplantı ve organ�zasyonların yürütülmes�, S�v�l 
Toplum Kuruluşları, Sporcular, öğrenc�ler vb. ��ş�ler �ç�n �upa, pla�et, �ed�ye vs. teşv�� 
uygulamalarının organ�ze ed�lmes� sağlanmış; 
• Tems�l �apsamında gerçe� ve tüzel ��ş�lere gere�l� görülen durumlarda �yıl dönümü, açılışlar, 
başarılı uygulamalar vs.� ç�çe� gönder�lmes�, �ed�ye ver�lmes� �ç�n gere�l� �azırlı�ların yapılması 
sağlanmış; �lçem�zde göreve başlayan ve ayrılan proto�ole d���l ��ş�ler �ç�n z�yaretler�n 
düzenlenmes� sağlanmış;
• �ayramlar ve yılbaşı g�b� öneml� günlerde �aş�anlı� �a�amının tebr�� ve �utlama mesa�larının 
yerel basın organlarında �Sosyal �edya,gazeteler ve �nternet �aber portalları� yayınlanması, 
�eled�yem�z�n �aal�yetler� �a��ında b�lg� ed�nmeler� amacıyla yerel basında görev yapan basın 
mensuplarına bel�rl� zamanlarda görüşmeler düzenlenmes� sağlanmış; 
• Tems�l Ağırlama ��derler� �apsamında �aş�anlı� �a�amını z�yaret eden proto�ole d���l ��ş�ler�n 
mevzuatın ön gördüğü çerçevede ağırlanması sağlanmış; 
• �aş�anlı� �a�amına yapılan z�yaret ve �abuller�n organ�ze ed�lmes�, tey�t görüşmeler�n�n 
yapılması, z�yaret ve �abuller �le �lg�l� ön b�lg�ler�n ve b�lg� notlarının �azırlanıp ��ll� �ayramlar, 
özel gün ve �a�talarla �lg�l� resm� program yazılarının ta��p ed�lmes�, program ve gere�ler� �a��ında 
�aş�anlı� �a�amının b�lg�lend�r�lmes� sağlanmış;

• �aş�anlı� ma�amının taleb� üzer�ne, b�lg�, belge vb. do�ümanların, res�mler�n derlenere� �a�ama 
sunulması, Yapılaca� tüm bu ve benzer� �şlerle �lg�l� olara� başta Kültür ve Sosyal �şler �üdürlüğü 
olma� üzere �lg�l� b�r�mlerle �oord�nasyonun sağlanması �şlemler� gerçe�leşt�r�lm�şt�r

• ��n� �ayramlar, özel gün ve geceler, tebr�� ve taz�ye g�b� neza�et davranışları �ç�n ör� ve adetlerde 
uygulana geld�ğ� şe��lde gereğ�n� yapma� üzere �azırlı�ların yapılması sağlanmış; �lçem�z�n sosyal, 
�ültürel ve e�onom�� alanlarda �al�ınmasına �at�ıda bulunaca�larla beled�yem�ze a�t temel atma ve 
açılışlarla �lg�l� organ�zasyonların gerçe�leşt�r�lmes� sağlanmış;
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Stratejk Amaç: Kurumsal Gel�ş�m

kurmak ve eşgüdümü sağlamak

�ugün b��ler� makam�m��da ��yaret eden Gül���ek �atun Anaokulu �ğretmenler�m��e ve 
Galatasaray Spor Kulübü UltrAslan taraftar grubu Alaşe��r tems�l��l�ğ�ne teşekkür eder�m.

�eled�yem���n Strate��k �lan�nda bel�rled�ğ� m�syon, v��yon, �lkeler ve bel�rlenen strate��k alanlar,

 II- AMAÇ VE HEDEFLER

 A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

örgütler�, ma�alle mu�tarlar�, k�tle �let�ş�m ara�lar� aras�nda sağl�kl� b�r �let�ş�m ve d�yalog

ama�lar ve �ede�er doğrultusunda ���met vermek, müdürlüğümü�ün temel pol�t�ka ve ön�el�kler�d�r.

 B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

 III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
       
 A- PERFORMANS BİLGİLERİ

Stratejk Hedef: �aşkanl�k �akam� �le beled�ye organlar�, b�r�mler, �l�e �alk�, s�v�l toplum

 

1- FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

��m�r ��lletvek�l� At�lla Sertel�� makam�m��da 
ağ�rlad�k.Say�n vek�l�m��e na��k ��yaretler� ���n 
teşekkür eder�m

���ler� makam�m��da ��yaret eden, S.S. 
Alaşe��r �snaf ve Sanatkarlar Kred� Kefalet 
Kooperat�� �aşkan� �at�� �ataldere ve �önet�m 
Kurulu �yeler�ne teşekkür eder�m.
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"24 Kasım Öğretmenler Günü" programları 
çerçeves�nde  Beled�yem�zde çalışan Öğretmen 
arkadaşlarımızın öğretmenler gününü kutladık.

Alaşeh�r Beled�ye Spor Kulübü Başkanı Tahs�n 
Can ve Yen� Yönet�m Kurulu �yeler�, Beled�ye 
Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu'nu makamında 
z�yarette bulundu.

Alaşeh�r �enerbahçel�ler �erneğ�n�n b�zler� makamımızda z�yaret ett�. Alaşeh�r �enerbahçel�ler 
�erneğ� Başkanı �üştü �stem�han, lokal�n açılışındak� katkılarımızdan dolayı, �enerbahçe Spor 
Kulübü Başkanı Sayın Al� Koç'un b�zlere teşekkür ett�ğ� mektubu hed�ye ett�.

Bugün, makamımızda b�zler� z�yaret eden, Alaşeh�rl� Genç yazar kardeş�m Görkem Koşpınar'a ve 
Ged�z �avzası �rezyonla �ücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vak�ı'na �G��A� naz�k 
z�yaretler� �ç�n çok teşekkür ed�yorum 



29

��� �lektr�k �enel Müdürü ��ur Yüksel, Bölge 
Müdürü Bülent Çamur, İşletme Yönet���s� �asan 
Basr� Ç�v� ve �perasy�nel Mükemmell�k Müdürü 
�adık Çakı, ���ler� makamımı�da ��yaret ett��

�stek ��le�� ö�ren��ler�nden ���'de Alaşe��r 
��r�n��s� Me�met P�lat, �k�n��s� �at�� ��e Çel�k 
ve �lk �na g�ren Musta�a �m�r �ura ���ler� 
makamımı�da ��yarete geld��

Turgutlu Beled�ye Başkanımı� �ayın Çet�n Akın ve Turgutlu Ma�alle Mu�tarlarımı� ���ler� 
makamımı�da ��yaret ett�� �a��k ��yaretler� ���n kend�ler�ne ��k teşekkür eder�m�

B��ler� makamımı�da ��yaret eden �ö�tepe �ulü�ü Başkan Vek�l� Talat Papatya'ya
��k teşekkür eder�m
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Ala�eh�r Bahçe�eh�r Kole�� öğren��ler�nden, ���� YKS Ala�eh�r sayısal ��r�n��s� �yk� �akmak 
sayısal �k�n��s� Al�eren �rt�rk, sözel ��r�n��s� �ed�ye Nur Bulanık �e sözel �. s� Yusuf Lökoğlu; 
���� L�S �lçe ��r�n��s� Al� Burak �alık, dörd�n��s� �sma�l ���end�ren �e sek�n��s� Fatma B��ra 
�alık, ��zler� makamımızda z�yaret ett�.

Belenyaka, Narlıdere, Yen�köy, Kestanederes�, 
�e�nel� �e Alhan Mahalle Muhtarlarımızı 
makamımızda ağırladık.

“FF Salon T�rk�ye �am��yonası �. �ta�� yarı�masında dere�eye ��ren Ala�eh�r �MKB Meslek� �e 
Tekn�k Anadolu L�ses� öğren��ler�n� makamımızda ağırladık.

Man�sa B�y�k�eh�r Beled�yes� �enel Sekreter� 
Aytaç Yalçınkaya �e Man�sa B�y�k�eh�r Beled�yes� 
Ala�eh�r Muhtarlıklar ��ler� �u�e M�d�r� ��mmet 
��ne�� e naz�k z�yaretler� �ç�n te�ekk�r eder�m.
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• Sayın Başkan adına yapılan or�an��asyonların �n�m�n� ��na�n ��t�ya� d�y�lan t�m lo��st�k 
d�st���n �amanında �� aksama olmaksı�ın sa�lanması� 

 A- Üstünlükler 

• ��r�k k�r�m ��� ��r�ks� k�r�m dışı �l�şk�l�r� old�k�a �y� s���y�d� ��t�r�l���l�n ��r yapının �ar 
olması. 

• ���� sayılı kan�n �l� B�y�kş���r �l�� B�l�d�y�s� olmamı�ın ardından �ll�r Bankası payının �� 
��l�rl�r�n a�alması ayrı�a ���m�t alanının �� ma�all�d�n �� ma�all�y� d�n�şm�s�yl� �konom�k 
anlamda sıkıntılar yaşanmaktadır.

• ��d�rl���n d�s�pl�n anlayışının ���l� olması. 

 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

• ��r��� �t��arıyla ��n�l olarak d�n�y�ml� ��r kadroya sa��p olmak.

• �st y�n�t�m� yakın olmak. 
• ��d�rl�k p�rson�l�n�n ��n�l o�s ����r�l�r�n� sa��p� ����r�l� �� k�r�msal yapıya sa��p olması.    

 B- Zayıflıklar

 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

• ����r m�d�rl�kl�r�n tal�pl�r�n� �� yaşanan aksaklıkları anlamak �� ����ml�r�yl� �l��l� t�ş��st� 
��l�na��lm�k ���n �n a� ayda ��r d��a m�d�rl�r toplantısı yapılması�
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YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ



34

 MİSYONUMUZ

�) �es�� �azete �e �erg� g�re�ler�

 İNSAN KAYNAKLARI FİZİKİ YAPI

g) ��lend�r�e �ş �e �şle�ler�

 Yazı �şler� �üdürlüğü �eled�ye��z�n �arar organları olan �eled�ye �e�l�s�, �eled�ye 
�n�ü�en� �e �eled�ye �aş�anlı� �a�a�ının çalış�alarının yürütü�ü, �eled�ye��ze a�t �elen �e 
��den �ayıtlarının ��lg�sayar orta�ında tutul�ası, �lan� �uyuru ��z�etler�, �erg�ler�n �n�elen�es� 
�e ser��slere dağıtı�ı, ��lend�r�e �ş �e �şle�ler��

 VİZYONUMUZ
 Yasal yet�� �e g�re�ler���z doğrultusunda, güler yüzlü çalışanlarınla 
��z�et�n en �y� şe��ldesun�a��

 YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR
a) �eled�ye �e�l�s� �le g�re�ler�,
�) �eled�ye �n�ü�en� �le �lg�l� g�re�ler�
�) �enel ��ra� �le �lg�l� g�re�ler�
d) �rş�� �le �lg�l� g�re�ler�
e) �lan��uyuru �le �lg�l� g�re�ler�

 SUNULAN HİZMETLER
 

 a-) Beledye Mecls İle İlgl Görevler Ve 2021 Yılı Faalyetler:

�eled�ye��z ��r��ler�nden yasa, tüzü� �e y�net�el��lere uygun olara� �eled�ye �e�l�s�nde 
g�rüşülü� �arar alın�a� üzere �eled�ye �aş�anlığından �e�l�s���ze �a�alel� yazılar �le günde��n 
oluşturul�ası �le �e�l�s dosyasının �azırlan�ası,
To�lantı gün �e saat� �le �e�l�s günde��n�n üyelere dağıtı�ı,

 ���� sayılı �eled�ye �anununun ��� �addes� doğrultusunda �er ayın �l� �a�tası �e ���� 
�ayılı �anunla e�lend�ğ� üzere yılda � olağanüstü to�lantı �a��ının �ullanıl�asında,

To�lantılara �şt�ra� edere� yürütü�ü �onusunda �aş�anlı� d��anına yardı��ı olun�ası,

AHMET ÖKÜZCÜOĞLU
BELEDİYE BAŞKANI

CEMİL ALKAN
YAZI İŞLER MÜDÜR V.

AYDAN 
KÖKTEN

Memur

TESLİME 
AKSAKAL

İlan 
Memuru 

MEHMET
YANAR

Evlendrme 
Memuru

İLKER
 ŞAHİN

Evlendrme 
Memuru

MİNE
BİRCAN
Yazı İşler 
Sözleşmel 
Personel

MERVE
KARAKOÇ
Evrak Kayıt

AYŞE 
ŞEYMA 
SÜTÇÜ
Evrak 
Kayıt
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01.01.2021�31.12.2021 ta���l��� a�a�ın�a B�l����� M��l������ 13 toplantı ol�a� ����� 13 ���l���� 
�ap�ı� olup� topla� 390 ��n��� �a����� �l� �l��l� �a�a� alın�ı�tı�.

 Toplantı ��na�ın�a alınan �D ����nt�l��� �� notla�ın �o���an ���l���� �a�a�la�ın �� M��l�� 
�a�a� ���t���n�n �a�ı�ı �l� B�l����� Ba��anı �� ���l�� ��t�pl���n�n ���ala�ının alın�a�ı�

 �lınan �a�a�la�ın �onula�ına ���� �l��l� �����l��� ��n������ �� t�� �u �� ��l��l��� a�t 
�onula�ını �����n ���l�� �o��a�ının tutul�a�ı �� �����l�n����.5393 �a�ılı B�l����� �anununun 22. 
�a����� ������ alınan �a�a�la�ın ��� �on�a�� toplantı�a ���l��� �a�ıtı�ının �apıl�a�ı.�

Toplantı ��n �� �a�ılı�ı a�a�ı�a�� ����l�� ������l�����t��.

5393 �a�ılı B�l����� �anununun 23. �a����� ������n�� 2 n���a �al�n�� �a��a�a�lı� �a�a�ına 
��n����l����

 M��l�� Ü��l���n�n� ���l�� toplantıla�ına ���a�lılı�la�ını ��l��l���� ����� ���l�� 
�a��anlı�ın�a tutulan puanta� ��t��l�n�n tutul�a�ı.
 B�l����� M��l������ 2021 �ılı ���n���

OTURUM TARİHİ

04.01.2021

01.02.2021

01.03.2021

01.04.2021

17.05.2021

01.06.2021

01.07.2021

02.08.2021

01.09.2021

01.10.2021

20.10.2021

01.11.2021

01.12.2021

BİRLEŞİM NO

1 Nolu Toplantı

1 Nolu Toplantı

1 Nolu Toplantı

1 Nolu Toplantı

1 Nolu Toplantı

1 Nolu Toplantı

1 Nolu Toplantı

1 Nolu Toplantı

1 Nolu Toplantı

1 Nolu Toplantı

2 Nolu Toplantı

1 Nolu Toplantı

1 Nolu Toplantı

BİRLEŞİM DURUMU

1. BİRLEŞİM

1. BİRLEŞİM

1. BİRLEŞİM

1. BİRLEŞİM

1. BİRLEŞİM

1. BİRLEŞİM

1. BİRLEŞİM

1. BİRLEŞİM

1. BİRLEŞİM

1. BİRLEŞİM

2. BİRLEŞİM

1. BİRLEŞİM

1. BİRLEŞİM

GÜNDEM MADDE S.

32 GÜNDEM

23 GÜNDEM

46 GÜNDEM

56 GÜNDEM

40 GÜNDEM

14 GÜNDEM

16 GÜNDEM

16  GÜNDEM

58 GÜNDEM

33 GÜNDEM

 1 GÜNDEM

37 GÜNDEM

18 GÜNDEM
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 �1.�1.���1��1.��.���1 tar��ler� arasında A�met �KÜ��Ü�ĞLU, Me�met Han�� AYDIN, 
Ayşe MUSAL, Em�r EN�İN �le

Mal� H��metler Müdürü İsa ERBAY

Beled�yem�� ��r�mler�n�n �l��l� da�re am�rl�kler�n�e uy�un ��rüşü �le Beled�ye Başkanından �a�alel� 
konuları �ündem maddes� olarak en�ümene sunmak.

S�� konusu tar��ler arasında en�ümen üyel�ğ� ��re�� yürütmüşlerd�r.

Emlak �e İst�mlak Müdürü Hal�l K��ATÜRK

Mal� H��metler Müdürü İsa ERBAY

b- ) Beledye Encümen İle İlgl Görevler ve 2021 Yılı Faalyetler:

Beledye Encümenmz 2021 yılı çnde;

Memur üyelerden;

Me�l�s üyeler�nden;

�En�ümen toplantısına katılan en�ümen �aşkanı �e üyeler�ne �dene�ek olan �u�ur �akkı ���n 
puanta� dü�enlemek, �ereğ� ���n Mal� H��metler� Müdürlüğüne��ndermek.

Ya�ı İşler� Müdürü  Hasan ERAYBAT

�En�ümen�e �er�len kararları en�ümen karar defter�ne ya�mak, met�n �al�ne �et�r�len kararları 
en�ümen �aşkanı �e üyeler�ne�m�alatmak,

 ���� Sayılı Beled�ye Kanununun ��.maddes� �ereğ�n�e se��len En�ümen Üyeler� �le 
Beled�ye Başkanın�a se��len aynı adette memur en�ümen üyeler�m�� �le aynı kanunun ��.maddes� 
�ereğ� �aftada ��r �ün �l��l� kanunun ��. maddedek� ��re� �e yetk�ler� doğrultusunda yapılan 
toplantılarda;

�İl��l� ��r�mlere te�l�ğ� �e �l��l� karar asılları �e ekler�n�narş��lenmes�,

�En�ümen�n almış olduğu kararların ya�ılmasını, arş��lenmes�n� �e �l��l� ��r�mlere ��nder�lmes�n� 
sağlamak,

 �1.�1.���1��1.1�.���1 tar��ler� arasında �� oturum yapmış �e �u oturumlarda �1� adet 
karar alınmış, �unların dağılımları �l��l� da�relere ulaştırılmıştır.

Aşağıda Bel�rt�ld�ğ� ü�ere S�� konusu tar��ler arasında me�l�s üyeler�nden ���� sayılı kanunların 
�l��l� maddeler� �ereğ�;

Ya�ı İşler� Müdürü  Hasan ERAYBAT

 �1.��.���1��1.1�.���1 tar��ler� arasında A�met �KÜ��Ü�ĞLU, Me�met Han�� AYDIN, 
Ayşe MUSAL, Aynur DAĞ �le
Memur üyelerden;

Emlak �e İst�mlakMüdürü Hal�l K��ATÜRK

Erd�l DAĞDELEN  �1.��.���1 �e ��.��.���1 tar��ler�nde,
Mustafa ARIKAN  ��.��.���1 tar���nde,

Bayram YİĞİT  ��.��.���1 tar���nde, 

Hal�l K��  1�.��.���1, ��.��.���1, ��.��.���1, ��.1�.���1 �e ��.1�.���1 tar��ler�nde,
Mustafa ARIKAN  �7.1�.���1 tar���nde,
Met�n YAŞAR  17.11.���1 tar���nde, 
Ayşe MUSAL  ��.1�.���1 tar���nde en�ümen toplantılarına

Beled�ye Başkan Vek�l� olarak En�ümene Başkanlık yapmışlardır.
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AYLAR

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

1. TOPLANTI

06.01.2021

03.02.2021

01.03.2021

07.04.2021

05.05.2021

02.06.2021

08.07.2021

04.08.2021

01.09.2021

06.10.2021

03.11.2021

01.12.2021

2.TOPLANTI

13.01.2021

10.02.2021

03.03.2021

14.04.2021

12.05.2021

09.06.2021

16.07.2021

11.08.2021

08.09.2021

13.10.2021

10.11.2021

08.12.2021

3.TOPLANTI

20.01.2021

17.02.2021

10.03.2021

21.04.2021

20.05.2021

16.06.2021

28.07.2021

18.08.2021

15.09.2021

20.10.2021

17.11.2021

15.12.2021

4.TOPLANTI

27.01.2021

23.02.2021

17.03.2021

28.04.2021

26.05.2021

23.06.2021

 

  25.08.2021

22.09.2021

  27.10.2021

24.11.2021

22.12.2021

5.TOPLANTI

 28.01.2021

    24.03.2021

 

 

24.06.2021

  

   29.09.2021

   29.12.2021

c-) Gelen Evrak İle İlgl Görevler:

Çalışma esasları;
• ��l���y� �a�kanlı�ına ��l�n ��r ç���� yazı ��rakının �l��l� ��rson�l� �ara�ın�an ��sl�� alın�ası�

• ��l��sayar or�a�ın�a ��l�n yazıların kay�aalın�ası�
• Yazı ��l�r� ����rl���n�� alınan ��rakın �a�al� ���l����� ��r���n ��s����n�n ya�ıl�ası�

• ����rl�����z� a�� olan ��raklar �� �l��l� ���a�larınınar���l�n��s��

��zl�l�k ��r���s�n� �s��na��n kay�a alın�ası �� �l��l�s�n� ���l����

• Konusu ����ar�yl� ��r��n çok ��r��� �l��l�n��r�n yazıların �l�k�ron�k or�a��a 
�l��l� ��r��l�r���n��r�l��s��

��n�l ��l�n ��rak sayısı ��.��.�������.��.���� �ar��l�r� arasın�a ��l���y���z� Kay�aka�lık� 
����r r�s�� kuru� �� kurulu�lar�an �� k���l�r��n ��l�n ��rak sayısı ����� a�����r.

d-) Gden Evrak İle İlgl Görevler:

 ��l���y� �a�kanlı�ına ��� r�s�� kuru� �� kurulu�lar�an ��l�n ��rakların kay�ını ya��ak 
�� �l��l� ��r��l�r�n� ula��ır�ak.

 ��l���y� �a�kanlı�ı a�ı al�ın�a Yazı ��l�r� ����rl�����z �a��a ol�ak �z�r� ��l���y� 
��nası �ç�n��k� ��� s�r��sl�r� a�� yazı��aların ��r��l�r� ��l�r��l�r�k ����n ��rak kayı� �����r�n� 
kay�ı �l� �u����� kanalı ��ya �l��n z�����l� ��sl��� ya�ıl�ak�a�ır.

• ��zl�l�k ��r���l� yazıların sa���� Yazı ��l�r� ����rl��� �ara�ın�an açıl�ası� �a�a sonra

 Çalışma Esasları;
• ��l���y���z s�r��sl�r�n�n Ka�u Kuru�� Kurulu� �� �a�an�a�lara ��n��r�l���k yazı��alar
�����al or�a��a kay�a alını� ��n�l ��rak ����n yazılar z����� �����r�yl� ��r�� a�ı ��r�l�r�k

 ��� ��rak �� �n����n �� ���l�s kararları �l� ��l�n��r�� �� �� ��l��l�r�n�n �a�kanlık 
�aka�ı �l� ����rl�����z� a�� yazı��aların ar���l�n��s�n� sa�la�ak.

• �os�a ��ya �l��n �a�ı�ı�ılarla z�����l� �l��l�s�n� ula��ırılır.

 ��n�l ����n ��rak sayısı ��.��.���� � ��.��.���� �ar��l�r� arasın�a ��l���y���z��n ��� 
r�s�� kuru�� kurulu�lar� �a�ıslar �� ��rk��l�r��n ��l�n �� ����n ��rak sayısı ����� a�����r.

e-) Arşv İle Görevler :

yazılar �l��s� �l� ��ra��r ar���l�n�r.
• �a�kanlık �aka�ı �ara�ın�an �l��l� ��r��l�r� ��n��r�l�n yazılar �� ����rl�����z� a��

kayı� çıkı�ı ��rç�kl���r.
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 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

f-) İlan İle Görevler:
 Müdürlüğümüzce �eled�yem�ze a�t veya �l��l� kamu kurum ve kuruluşlarından veya 
şa�ıslarca �sten�len �zel ve t�car� �lanların �eled�yem�z ses yayın c��azı �le talep ve �ereğ� 
doğrultusunda �lan ta�tasına asılmak suret�yle duyuruları yapılmakta, panoya asılan �lanlar ���n 
asılma ve kaldırma tutanakları �le anons s�stem� �le yapılan duyurulara a�t �lanlar ���nde �lan 
tutanakları düzenlenerek �l��l� ��r�mler�ne ��nder�lmekte ve tüm �u �şlemler�n dosyalama ve 
arş�vlenmes� yapılmaktadır.

g-) Resm Gazete Ve Derg Görevler:
 �esm� �azeteler ��n �eled�ye ��r�mler�n� �l��lend�r�len ��lümler�n, tüm ��r�m am�rler�ne a�t 
�nternet ortamında ��l��sayar s�stem�n�n mevcut olması �le �nternet�ten resm� �azetey� �ünlük 
olarak tak�p etmeler� �anun, Tüzük, Y�netmel�k, Te�l�ğ ve �enel�elere a�t s�teler� tak�p ederek, 
konu �le �l��l� r�yaset makamının ��l��lend�r�lmes�n�n tak���n yapılması.
 Y�ne ayrıca �aşkanlık Makamı �nternet ortamında �l��l� �akanlıklar ve �ernek �tatüsünde 
olan ve Yayın yapan tüm s�teler�n �ünlük olarak �akılması, �ereğ� yapılması ve konu �le �l��l� 
konularda �aşkanlık Makamına ��l��lend�rmeler yapılması ve �erekt�ğ�nde da�reler arası �let�ş�me 
�e��lmes�n�n tak���n�nyapılması,
 Ayrıca müdürlüğümüzce �eled�yem�z� �l��lend�ren kanun, tüzük ve y�netmel�kler�n 
yayınlandığı ve soru � cevap şekl�nde de ��l��lend�rmeler� de olan a�ones� olduğumuz aylık veya �k� 
aylık olarak �eled�yem�ze ulaşan �er��ler de �ncelenerek, değerlend�r�lmekte, konularına ��re 
��r�stte �şlenmekte ve y�ne konularına ��re �l��l� ��r�m sorumlu personeller�ne ��nder�lmekted�r.

Örgüt Yapısı: Yazı �şler� Müdürü,4 memur,1 ��zleşmel� ve � �ş�� �ersonel.

Blg ve Teknolojk Kaynaklar:

1 �otokop� mak�nes�, 4 yazıcı ve 4 tarayıcı �le ��zmet vermekted�r.

Fzksel yapı: Müdürlüğümüz, �eled�yem�z ��zmet ��nasının zem�n ve 1. katında ��zmet vermekted�r.

�nsan �aynakları� Müdürlüğümüz �ersonel�; 1 müdür, 4 memur, 1 ��zleşmel� ve � �ş�� olmak üzere 
toplam 8 personelden oluşmaktadır.
Ayrıca; Yazı �şler� Müdürlüğüne �ağlı olarak �vlenme �ş ve �şlemler� yapılmakta olup;

Teknolo�� �aynaklarımız; Müdürlüğümüz �nternet �ağlantılı � ��l��sayar, 

��l�� �aynaklarımız; ���� �ayılı �eled�ye �anunu ve Y�netmel�kler�, ��ğer �anunların �eled�ye 
�anununu �l��lend�ren �ükümler�
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 �eled�yem�z Yazı ��ler� �üdürlüğü �e pers��el��ce e�le�me müracaatları elektr���k kayıt 
s�stem��de ka�ul �lu�up� değerle�d�r�lerek �l��l� d�sya�ı� ta�z�m� �le ��k�� ak�tler����

EVLENDİRME MEMURLUĞU

 Yazı ��ler� �üdürlüğü�ce �crası �luslar arası ��le cüzda�ı �er�lmes�� 1� �ü� ����de �ü�us 
�üdürlüğü�e ��ld�r�lmes� ayrıca �luslar arası cüzda� ��rmları�ı� aylık �larak �l�e �ü�us 
�üdürlüğü�e ���der�m�� kayıtları�ı� tutulması �e ar���le�mes� yapılmaktadır.

 Amaç ve Hedefler:

 ��le�me akd��� �a�ka ��r �e��rde �er�ekle�t�rmek �steye�� a�cak ��lemler��� �eled�yem�z 
ka�alıyla yürüte� �a�ıslara ��le�me �z�� �el�es� �er�lmes�� kayıtları�ı� tutulması �e ar���le�mes� 
yapılmaktadır.

 ��le�me �� �e ��lemler��e a�t tüm yazı�ma � d�syalama �e �l��l� �e�el�eler��e a�t ar������� 
tutulması müdürlüğümüzce yapılmaktadır. ���1 yılı�da t�plam ��� adet ��k�� akd� 
�er�ekle�t�r�lm��t�r. 11 adet ya�a�cı uyruklu ��k�� akd� �er�ekle�t�r�lm��t�r.

 DİĞER HUSUSLAR;

 �üdürlüğümüzü� tüm �� �e ��lemler���� ��ecl�s kararları kayıt s�stem� � ��cüme� kararları 
kayıt s�stem� � ��rak kayıt s�stem� �e �r��� s�stem� � ��le�d�rme �� �e ��lemler� ��l��sayar 
�rtamı�da yapılması �e ka�u�ları� �erd�ğ� d�ğer ��re�ler�� d�ğru� eks�ks�z �e a�la�ılır ��r ����mde 
yer��e �et�r�lmes�.
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HUKUK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
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 Müdürlüğümüz, Beled�ye Başkanınca ver�len vek�letnameyle, yürürlükte bulunan mevzuat 
kapsamında avukatlara ve borç tak�p b�r�m�ne ver�len yetk�ler� kullanır.

 Müdürlüğümüz; Alaşeh�r Beled�yes� Başkanlığı h�zmet b�nasında aynı kapıdan ��r�ş� yapılan 
bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümler�n İk�s� Avukat odası ve b�r� Borç Tak�p Serv�s� odası olarak 
kullanılmak üzere üç bölümde �aal�yet �östermekted�r.

 B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR 

1. Yetkler

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1. Fzksel Yapı

GENEL BİLGİLER 

2. Görevler
 Müdürlüğümüz, Alaşeh�r Beled�ye Başkanlığı�nın tüm hukuksal sorunlarına, mevzuat 
hükümler�ne �öre Beled�ye Başkanınca ver�len vek�letnamedek� sınırlar �ç�nde çözümler �et�rmekle 
ve �şlemler� yürütmekle �örevl�d�r. Bu kapsamda; Beled�ye Başkanı adına tüm yar�ı merc�ler�nde, 
hakem heyetler�nde, �cra da�reler� ve noterlerde �ukuk İşler� Müdürlüğü avukatları vasıtasıyla 
Beled�ye tüzel k�ş�l�ğ�n� tems�l eder, �cra tak�p �şlemler�n� yürütür, dava açar, aleyhe açılan 
davalarda savunma yapar, Başkanlık Makamı veya beled�yeye bağlı müdürlükler�n tereddüde 
düştükler� hukuksal sorunlar hakkında �örüş bel�rt�r, Arabuluculuk �örüşmeler�nde kom�syon üyes� 
olan avukat, avukat olmayan kom�syon üyeler� �le b�rl�kte arabuluculuk süreçler�n�n tamamını 
yürütür, Müdürlük personel�n�n özlük �şler� �le �l��l� �şlemler�n� yapar; bunun yanında bağlı b�r�m 
Borç Tak�p Serv�s� aracılığıyla �1�3 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü �akkında Kanun 
kapsamına ��ren alacakların borç tak�p �şler�n� yürütür. 

 Müdürlüğümüz; Beled�ye Başkanına ve ardından Başkan Yardımcısına ��al�l KOÇ) bağlı 
olarak üç sözleşmel� avukattan, müdürlüğümüze bağlı Borç Tak�p Serv�s� �se üç personelden 
oluşmaktadır.  

 Müdürlüğümüz; yasalarda, yönetmel�klerde ve �l��l� d�ğer mevzuatta bel�rt�len 
sorumluluklarının yanında �örev ve yetk�ler�n�n ��asında Beled�ye Başkanına ve Başkan 
Yardımcılarına karşı sorumludur.

3. Sorumluluklar 

2. Örgüt Yapısı

SIRA NO

1

2

KULLANIM AMACI

AVUKAT ODASI

BORÇ TAKİP SERVİSİ ODASI

ALANI SAYISI

37 m²

20 m²

1

2

BAŞKANLIK

       BAŞKAN YARDIMCISI

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BORÇ TAKİP SERVİSİ
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4. İnsan Kaynakları  

 ��zmet sunulurken ya�ılan �ş ve �şlemler�n �ukuka uygun olarak ya�ılmasını tem�n etmek,  
bu �ş ve �şlemlere �l�şk�n �ukuk� uyuşmazlıkların tak�b�n� etk�n b�r şek�lde ya�mak

5. Sunulan Hzmetler 

6. Yönetm ve İç Kontrol Sstem   

3. Blg ve Teknolojk Kaynaklar 
 Müdürlüğümüzde ��.��.���1 tar���ne kadar ��ü masaüstü 1�� d�züstü olmak üzere to�lam 6 
adet b�lg�sayar bulunmakta �ken ��.��.���1 tar���nden sonra ��ü masaüstü 1�� d�züstü olmak üzere 
to�lam � b�lg�sayar, � adet yazıcı, 3 adet kl�ma bulunmaktadır. �er b�r b�lg�sayarın �nternet 
bağlantısı vardır. Bunun yanında mevzuat ve ��t��at �le �cra tak�b� amacıyla ��ner�� �rogramına 
üyel�ğ�m�z� bu üyel�k ka�samında 3 adet o��ne � adet onl�ne ��t��at mevzuat kullanıcısı �le � 
kullanıcıya tanımlı �cra tak�� �rogramı kullanıcımız bulunmaktadır. �nternet üzer�nden b�lg�ye 
er�ş�m, ayrıca TBMM, �esm� �azete, yüksek yargı organlarının b�lg� �avuzlarına er�ş�m �mk�nı 
bulunmaktadır. Müdürlüğümüzde tak�� ed�len dosyalar �le �lg�l� b�lg�ler de�olanmakta ve 
beled�yem�z b�lg�sayar ağı kullanılarak tüm avukatların mevcut b�lg�lerden yararlanması 
sağlanmaktadır. 

 Müdürlüğümüzce �3�3 sayılı Beled�ye Kanunu, ��1� sayılı Kamu Mal� Y�net�m� ve 
Kontrol Kanunu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 6�� sayılı �evlet Memurları Kanunu ve �lg�l� d�ğer 
mevzuat �ükümler� ka�samında �aal�yette bulunulmaktadır. Müdürlüğümüz Başkanlık Makamı ve 
Başkan Yardımcımız �al�l K��� a bağlı olarak �aal�yet g�stermekted�r. 

 A- İDARENİN AMAÇ ve HEDEFLERİ 

1.Stratejk Amaç 
 Kurumsal �el�ş�m

 Müdürlüğümüzde 3 s�zleşmel� �ersonel, � taşeron �ş�� olarak �alışmalarını sürdürmekted�r.

2.Stratejk Hedef 

 Müdürlüğümüzde kurumumuzun men�aatler�n� korumak adına adl� ve �dar� davalar 
a�ılmakta, kurum aley��ne a�ılmış olan davaların le�e sonu�lanması adına tüm usul� �şlemler 
ya�ılmakta, 61�3 sk dışında kalan kurum alacakları ���n �cra tak��ler� a�ılmakta ve ta�s�l�ta kadar 
tüm tak�� �şlemler� sürdürülmekte, kurum aley��ne başlatılan �cra tak��ler� konusunda 
alacaklılarıyla g�rüşülü� anlaşma zem�n� aranmakta, b�r�mlerden gelen �ukuk� g�rüş tale�ler� 
karşılanmakta, beled�ye �ersonel�n�n g�revler� �le alakalı oluşan su�lar ve ��llerle alakalı ya�ılan 
ceza� ş�k�yetlerde katılma taleb�nde bulunulu� süre�ler tak�� ed�lmekte, bununla b�rl�kte Bor� Tak�� 
�erv�s� aracılığıyla Ta�s�lat �e��ğ� ve �mlak �e��ğ�nden gelen ta�s�latı sağlanamamış amme 
alacaklarının ta�s�latı ���n 61�3 sayılı kanun ka�samında �ac�z �şlemler� ya�ılmakta, Arabuluculuk 
kom�syonunda yer alan avukat tara�ından da d�ğer kom�syon üyeler� �le b�rl�kte arabuluculuk sürec� 
yürütülmekted�r.  

 AMAÇ ve HEDEFLER

  B- TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER 

 Beled�yem�z�n �trate��k �lanında bel�rled�ğ� m�syon, v�zyon, �lkeler ve bel�rlenen strate��k 
alanlar, ama�lar ve �ede�er doğrultusunda ��zmet vermek, müdürlüğümüzün temel �ol�t�ka ve 
�ncel�kler�d�r.
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FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
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10) Açılması gereken yen� yolların �mar planlarına uygun olarak açılmasını sağlamak,

14) Yıl �çer�s�nde yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programının hazırlanmasını ve tak�p 
ed�lerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

�aal�yetler�n�n tak�p ed�lerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

20) ��ğer b�r�mlere gerekl� araç, gereç ve �nsan kaynağı desteğ� sağlamak,

18) �tok durumu ve malzeme depolarının zamanında kontrol ed�lmes�n� sağlamak,

13) �amu h�zmet�ne sunulacak b�na ve tes�sler�n bel�rlenmes�, pro�e ve keş��er�n�n hazırlanması, 
�nşaatların yaptırılması çalışmalarını tak�p ederek sonuçlandırmak,

17) �esm� ve özel kuruluşların veya vatandaşların yol kazı çalışmalarına �l�şk�n talepler�n�

19) �hdes�nde bulunan her türlü �ş mak�neler�n�n sevk ve �dare ed�lmes�n� sağlamak, per�yod�k

11) �en�şlet�lmes� gereken yolların gen�şlet�lmes�n� ve tesv�yeler�n�n yapılmasını, mevcut yolların 
�mar planına uygun hale get�r�lmes�n� sağlamak,

5) �er'� �mar mevzuatının öngördüğü uygulamaları yapmak, �şt�rak paylarının tak�p ed�lmes�n� 
sağlayarak gerekl� düzenlemeler�n yer�ne get�r�lmes�n� sağlamak,

tam�r bakımlarını yapmak yedek parça tem�nler�n� yapmak

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVİ - YETKİSİ - SORUMLULUKLARI

2) Her zaman ve her şartta yolların ulaşıma açık tutulmasını, bunun �ç�n �ht�yaç duyulan malzemeler�n 
zamanında tem�n ed�lerek kullanıcılara ver�lmes�n� sağlamak,

4) İş programıyla �lg�l� hafr�yat �şler�n�n ver�ml� yürütülmes�n� sağlamak,

6) Vatandaşların �stek ve ş�k�yetler�n� alıp değerlend�rmek sonucunu �lg�l� k�ş� ve kurumlara �letmek, 
�z�k� çevre düzenlemeler� (bordur, trotuar vb.) �le �lg�l� �şler� yürütmek,

1)Beled�ye sınırları �çer�s�nde yürürlüktek� �mar planlarına uygun olarak yen� yolların yapılmasını ve 
mevcut yolların onarılmasını sağlamak,

 I-B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

3) B�r�m�n�n çalışma programının hazırlanması ve çalışma programlarına uygun çalışmak,

7) Beled�ye sınırları �çer�s�ndek� yen� yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan asfaltların 
onarılması çalışmalarını yürütmek,
8) Başkanlıkça uygun görülmes� hal�nde İlçedek� okul b�nalarının �nşaatını, bakım ve onarımını 
yapmak, okulların bahçeler�n�n düzenlenmes�n�, asfalt ve bordür yapılmasını, spor sahalarının 
yapılmasını, WC' ler�n tam�ratlarını, bahçe duvarı ve korkulukların tam�ratlarını, �ç�dış boyalarının 
yapılmasını, çatı onarımının yapılmasını, elektr�k ve aydınlatma tam�ratlarının yapılmasını sağlamak,
9) Yollara araçların hızını kesmek amacıyla hız kes�c�ler�n yapılmasını sağlamak, kaldırımlara
Araçların park ed�lmes�n� önlemek �ç�n engelley�c� malzeme alımını ve monta�ını sağlamak,

12) İht�yaç olması durumunda yollara stab�l�ze ser�lmes� ve sıkıştırılması �şlemler�n�n yapılmasını 
sağlamak,

16) Beled�ye b�r�mler� �le d�ğer kamu kuruluşlarına a�t b�nalarda gerçekleşt�r�len çeş�tl� �nşaat

15) İlçe �çer�s�nde yaşanab�lecek su ve sel baskınları g�b� doğal afetlere müdahale ed�lmes�n� ve bu 
müdahale sırasında kullanılacak malzemeler�n zamanında tem�n ed�lerek depolanması çalışmalarını 
kontrol ve koord�ne etmek,

�eğerlend�r�p Büyükşeh�r beled�yes� AY���� ve ����� müdürlüğü �le koord�nel� ruhsatlarının 
ver�lmes�n� sağlamak,

21) �açak veya ruhsatına aykırı yapıların kontrolü ve yıkım �şlemler�nde, b�r�m�ne bağlı �şç�,
mak�ne ve her türlü araç ve gerec�n gönder�lmes�n� sağlayarak �lg�l� b�r�mlerle uyumlu çalışmalarını 
sağlamak,

platform vb. kurulmasını sağlamak ve anılan bu faal�yetler�n b�t�m�n� tak�ben bunların 
kaldırılmasını sağlamak,

ed�lmes�n� sağlamak,
24) Altyapı çalışmalarında d�ğer �lg�l� altyapı kuruluşları �le koord�nasyonu sağlamak,
25) �üdürlük emr�nde görevl� �şç� personelle ve�veya �hale yoluyla asfalt kaplama ve yama,

26) Alt geç�tler�n boyanmasını ve bakımını sağlamak,

22) Beled�yen�n doğrudan yada dolaylı organ�ze ett�ğ� tören ve meras�mler sırasında gerekl�

23) �alışma programlarının �cra ed�lmes�nde �st�hdam ed�len �nsan kaynağının sevk ve �dare

bordür, trotuar yapım ve onarım yapmak,
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27) Açılması gerekl� yen� yollar veya yapılması gerekl� plan tad�latlarıyla alakalı olarak yetk�l� 
Müdürlükle �şb�rl�ğ� �çer�s�nde gerekl� çalışmaların net�celend�r�lmes�n� sağlamak,
28) Adrese dayalı nüfus kayıt s�stem� oluşturulması çalışmaları kapsamında, �s�ms�z cadde ve
sokaklara tabela konulması, numarasız olan taşınmazların numaralandırılması, doğalgaz, su ve 
abonel�k �şlemler�n�n yapılab�lmes� �ç�n gelen talepler kontrol ed�lerek, adres tesp�t� �le �lg�l� 
talepler�n cevaplandırılması,
29) B�r�m�n�n ve b�r�m çalışanlarının faal�yet alanlarıyla �l�şk�l� taraf olduğu davalarla �lg�l� olarak 
yetk�l� Müdürlükle �şb�rl�ğ� �çer�s�nde gerekl� çalışmaların net�celend�r�lmes�n� sağlamak,
30) Beled�ye hudutları �ç�ndek� tar�h� ve kültürel değerler� korumak, yapılan her h�zmet�n �nsan 
yaşamını doğrudan veya dolaylı etk�led�ğ�n�n b�l�nc�yle çağdaş yaşamın get�rd�ğ� tüm teknolo��k 
olanakları kullanıp, çağdaş standartlarda kamusal h�zmet vermek,

46) Bölgedek� molozların toplanması ve döküm yerler�ne nakl�n�n yapılmasını sağlamak,

54) Mer'� mevzuatın öngördüğü d�ğer görevler �le am�r� tarafından ver�len görevler�n �cra

32) �erekl� yerlere �st�nat duvarı ve merd�venl� yol yapılmasını sağlamak,

49) Yol ve sürüş güvenl�ğ�n� sağlamak amacı �le yatay düşey trafik �şaretlemeler�n� yapmak ve yaptırmak,

33) Yaya ve araç trafiğ� ulaşımının rahatlıkla sağlanması �ç�n köprü, alt�üst geç�t yapımı ve

engelley�c� monte etmek, ett�rmek,

31) Mer'� mevzuat gereğ� Beled�yen�n yetk� sınırları �ç�nde kalan alanlarda cadde, sokak, meydan 
vb. yerlerde alt ve üst yapı �le ham yolların açılmasını sağlamak, kent�n �mar planına uygun hale 
get�r�lmes�n� sağlamak, yen�den yapılanma çerçeves�nde çevre düzenlemeler� yapılmasını 
sağlamak,yollar, alt geç�tler, köprüler, kültür ve h�zmet b�nalarının yapılmasını sağlamak,

42) İlg�l� mer'� mevzuat gereğ� �lçe hudutları d�h�l�nde altyapı hasar bedeller�n� tahakkuk ett�rmek ve tahs�l� 
�ç�n Mal� H�zmetler Müdürlüğüne �nt�kal ett�rmek,

ed�lmes�n� sağlamak.

41) Beled�ye sınırları �çer�s�nde çeş�tl� kurum (TEDAŞ, BUSKİ, TÜRK TELEKOM) ve vatandaşlar 
tarafından yapılan kazılara Kazı Ruhsatı tanz�m ett�rmek,

34) Kentte Kreş, Sağlık Ocağı, Huzur Ev�, A�le Danışma Merkezler�, Kültür ve Sanat Merkezler�,Beled�ye 
H�zmet B�naları, Sokak Çocukları Evler�, Hayvan Hastanes� ve Muhtarlık b�nalarının ve Başkanlık 
tarafından karar ver�len d�ğer yapıların yapımı, tad�lat ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

37) İmar Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, vb. tarafından b�ld�r�len kaçak yapıların yıkımı �şlemler�n� 
sonuçlandırmak,

43) Trafik mevzuatına uygun �şaretler�n konulmasını, ç�z�mler�n yapılmasını, tek yön ve ana arter �le �lg�l� 
merc�ler nezd�nde karar alınmasını sağlamak,

39) Araçlarla �lg�l� arıza ve eks�kl�kler�n zamanında g�der�lmes�n� sağlamak,

b�lg�lend�rmek,

52) Trafik etk�nl�ğ�n�n gel�şt�r�lmes�n� sağlamak amacı �le örgün eğ�t�m kuruluşları �le vatandaşlara

38) Tar�h� eserler�n tehl�ke arz etmes� durumunda çevres�n� korumaya almak,

yayalaştırma uygulamaları yapmak,                                                                                    

40) Tranşa ruhsatı ver�lmes�n� ve denetlenmes�n� sağlamak.

53) Ana arter cadde ve sokaklarda trotuar üzer�ne araç park ed�lmes�n� önlemek amacı �le

36) Spor sahalarının düzenlenmes�, bakım ve onarımını (Basket potalarının, voleybol sahalarının 
yapılması, soyunma odalarının boyanması, dem�r korkuluklarının yapılması v.b.) sağlamak,

Müdürlük bünyes�nde trafik etk�nl�ğ�n�n gel�şt�r�lmes�n� sağlamak,

51) Yol ve sürüş güvenl�ğ�n�n sağlanması amacı �le ulaşım ve trafik mühend�sl�ğ� açısından gerekl�

35) Eğ�t�m ve Kültür �le �lg�l� yurtlar ve tes�sler�n yapımı ve mevcut tes�sler�n bakım ve onarımını yapmak 
veya yaptırmak,

45) Yol ve kavşak düzenlemeler� yapmak ve yaptırmak,

48) Ana arter üzer�ndek� kavşaklarda tes�s ed�len s�nyal�zasyon şebekeler�n�n en �y� trafik akışını sürekl� 
kılacak şek�lde çalışmasının tem�n� �ç�n gerekl� çalışmaları yapmak,

50) Etk�n trafik yönet�m�n�n sağlanması amacı �le trafiğ� yönlend�rmek, vatandaşları

47) Alaşeh�r İlçes� ana arterler�nde yol ve sürüş güvenl�ğ� sağlayacak faal�yetler�n b�r bütün olarak gerekl� 
çalışmalarını yapmak, yönet�lmes�n� sağlamak,

yol, trafik elemanı, sürüş, trafik malzemes� hakkında gerekl� araştırma planlama çalışmaları yaparak

44) İlg�l� mer'� mevzuat hükümler�ne göre �hale suret�yle yapılan yatırım �haleler�n�n kontrollük 
h�zmetler�n� yer�ne get�rmek,

�lg�l� b�r�mlerle koord�ne sağlamak, gerekl� trafik eğ�t�m�n�n ver�lmes�n� sağlamak,
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• Depo ve Akaryakıt

 I-C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNE BAĞLI BİRİMLERİMİZ

• �ayın�ır�ık �erv���                                    
• ��z �ant�ye��                                              
• ��ektr�k �erv���                                          
• �akı� �k�a� �Ka�e�e� �erv���                             
• Marangozhane                                          
• Kaynak At��ye��                                        
• �oya�ı�ar �erv���          
• A��a�t  �ant�ye��
• Veter�ner��k ��z�et�er�
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 I-C-5.SUNULAN HİZMETLER;

�ngels�z ��r �ent olma yolunda amacımız; İl�em�zde yaşayan engell� vatandaşlarımızın da ulaşım 
ve yatırımlarla �lg�l� yapılan tüm �aal�yetlerden eks�ks�z �aydalanmalarını sa�lamak� yaşam 
kal�tes�n� daha da arttırmayı �aşara��lmek ���n ulaşım planı �er�eves�nde kaldırım� otopark yerler� 
düzenlemes�� yol düzenlemeler� ve gen�şletme �alışmaları yapılmıştır. Merkez ve Taşra 
Mahalleler�m�zde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşımlarını daha �y� şatlara yapa��lmeler�n� sa�lamak 
amacıyla; Alaşeh�r merkez ve �ırsal mahaller�m�zde 1��1���� M� sıcak as�alt atılmış� �2343��� M� 
sath� kaplama yol yapılmıştır. Y�ne merkez ve kırsal mahallelerde �1��2��� M� ��l�t parke taşı 
d�şenm�şt�r. 

Alaşeh�r �l�e merkez�nde aşa�ıdak� okullarımıza talepler do�rultusunda gerekl� �alışmalar 
yapılmıştır. 

�. ��rell� Mahalles� İlk Okullu Bah�es�nde Bulunan Atatürk Büstü Boyama Çalışması Yapıldı.

 EĞİTİM KURUMLARI 

2. Baklacı Mahalles� Ahmet Altan ��ses� Boyama Çalışması Yapıldı.

�. �orzumsazdere Mahalles� �am� Beton Oturakları Boyandı.

1. Akke��l� Mahalles� İlk Okulu Boyama Çalışması Yapıldı.

11. Ser�nyayla Mahalles� �am� Avlusu Düzenleme ve Dolgu Çalışması Yapıldı

�. İstasyon Mahalles� �ül���ek �atun Ana Okulu Boyama Çalışması Yapıldı.

 

Alaşeh�r Beled�yes� tara�ından cam�lere ver�len h�zmetler  �mkanlar dah�l�nde ş�md�ye kadar oldupu 
g��� �undan sonra da talepler do�rultusunda devam ett�rmeye �alışaca�ız�
Alaşeh�r �l�e sınırlarında aşa�ıdak� cam�ler�m�ze talepler do�rultusunda gerekl� �alışmalar 
yapılmıştır. 

3. Da�hacıyusu� Mahalles� İlk Okullu Ba�ces�ne �ale D�re�� ve Basket�ol �otası Montajı Yapıldı.

13. Yen� Mahalle Toku� �ade �am� Boyama Çalışması Yapıldı.

4. �a�erkamara Mahalles� �am� Bodrum �atı Me�ran D�şeme Çalışması Yapıldı.

4. Delemenler Mahalles� İlk Okullu Boyama Çalışması Yapıldı.

Alaşeh�r Beled�yes� tara�ından e��t�me ver�len h�zmetler �mk�nlar d�h�l�nde ş�md�ye kadar oldu�u 
g��� �undan sonra da talepler do�rultusunda devam ett�rmeye �alışaca�ız�

�. İstasyon Mahalles� �ül���ek �atun Ana Okuluna Dem�r �okuluk ve Çatı Montajı Yapıldı.

�. Çarıktekke Mahalles� �am� Aydınlatma Arızaları Tam�r �d�ld�.

2. Azıtepe Mahalles� �adırvan Tam�ratı Yapıldı

1�. �renc�k Mahalles� �am� �ojmanı İ��n Temel Dolgusu Yapıldı.

11. Menderes Mahalles� Yıldırım Beyazıt İlk Okulu Boyama Çalışması Yapıldı.

�. İstasyon Mahalles� �umhur�yet Ana Okuluna Rampa Yapıldı.

12. So�ran Mahalles� İlk Okulunun Çevre Düzenlemes� Yapıldı.

�. Delemenler Mahalles� �am� Tuvaletler� Yapıldı.

�. �estanederes� Mahalles� �am� �oparl�r Tam�r� Yapıldı.

 CAMİ BİNALARI VE LOJMANLARINA YAPILANLAR

�. Delemenler Mahalles� İlk Okulunda Bah�es�nde  Bulunan Ten�s �ortunun �apısı Yen�lend� ve 
Salıncak Tam�ratı Yapıldı.

 KİLİT PARKE DÖŞEME 

13. �eyhs�nan Mahalles� �m�ne �lem �ayacık Okulu Boyama Çalışması Yapıldı.

1�. �urtuluş Mahalles� Musta�a Beş�k�� İlk Okulunu Beton Oturma �rupları Boyandı.

3. Barış Mahalles� �am� �ojmanı �lekt�r�k Tes�satı Yen�leme Çalışması Yapıldı.

İl�em�ze Ba�lı  mahallelerde toplam �1��2���  M� ��l�t parke d�şeme �ş� yapıldı.

1. Akke��l� Mahalles� �am� ve �ojmanı Boyama �alışması Yapıldı.

�. �orzumalayaka Mahalles� �am� A�deshanes�n�n Çatısı Tam�r �d�ld�.

12. So�ukyurt Mahalles� �am� Sıva İşler� Yapıldı.

14. Yen� Mahalle Toku� �ade �am� Tentene Montajı Yapıldı.
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 MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN İHALELER

SIRA NO
İKN 

İHALENİN
ADI 

YÜKLENİCİ 
İHALENİN 

TÜRÜ 
İHALENİN 

USÜLÜ 
SÖZLEŞME 

BEDELİ

2.051.000,00 TL       

2.497.500,00 TL

274.400,00 TL

272.200,00 TL

2021/151165

2021/342559

2021/339900

2021/348848

Klt

Parke

Yol Yapım

Agrega ve

Plentmks

Alımı

Hazır

Beton

Alımı

Panel

Çt

Alımı

İnt�zamlı

İnşaat

Madenc�l�k

Elektr�k Tarım

Hayvancılık

T�caret ve

Sanay�

��m�ted ��rket�

Öz-Kar

İnşaat �akl�ye

Tarım �rünler�

Kömür Gübre

Sanay� Ve

��m�ted ��rket�

Başkent Vad�

İnşaat Emlak

�etrol �rünler�

�akl�yat Tek�t�l

Hazır Beton

Sanay� ve

T�caret 

��m�ted ��rket�

Önallar K�reç

Hazır Sıva

Hazır Beton

Maden İnş. Mal.

San. T�c. �td. �t�

Ya�ım İş�

Malzeme

Tem�n�

Malzeme

Tem�n�

Malzeme

Tem�n�

Açık

Açık

Açık

Açık
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ALAŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE
MAHALLE BAZINDA YAPILAN HİZMETLER.

AKKEÇİLİ
• �otm�ks tam�ratı yapıldı.
• K�l�t parke taşı döşemes� yapıldı
• Kuran kursu avlusu bordür taşı yen�leme yapıldı
• İlk okullun boya çalışması yapıldı.
• �am� ve cam� lojmanı boyandı.
• Parkın oturma grubu ve bordür taşları boyandı
• Tren durağı boyandı.
• �amba arızası g�der�ld�.
• �am� Şadırvanının d�rek tam�ratı yapıldı
• Bank ve Sallama Çöp Kavası Takıldı

ALHAN
• �otm�ks tam�ratı yapıldı.
• Yol Gen�şletme Çalışması Yapıldı.
• Yol Mıcırlama Çalışması Yapıldı.

AYDOĞDU
• Düğün Salonu �osebt�k Çukuru Duvarları Yapıldı.
• Beton Büz Döşemes� Yapıldı.
• Çocuk Oyun Grubu Montajı Yapıldı
• K�l�t Parke Taşı Döşeme Çalışması  Yapıldı
• Yol Düzenleme ve Gen�şleme Çalışması Yapıldı

AZITEPE
• Durak Ankraj Betonu Atıldı.
• Oturma Grubu Boyandı.
• Şadırvan Tam�ratı Yapıldı.
• Dolmuş Durağı Tam�ratı Yapıldı
• Malzemel� Yol Bakım Çalışmaları Yapıldı
• Beton Büz Döşeme Çalışması Yapıldı
• Yol Düzenleme ve Gen�şleme Çalışması Yapıldı.

BADINCA
• Asfat Yama Çalışması Yapıldı.
• Bayrak D�reğ� Ankraj Betonu Atıldı.
• Oturma Grupları Boyama Çalışması Yapıldı.
• Bayrak D�reğ� Değ�ş�m� ve Montajı Yapıldı.
• Yağışlardan Dolayı Bozulan Yolların Bakımı Yapıldı.
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BAHADIR
• Asfalt Yama Çalışması Yapıldı.
• Oturma Gruplarının Boyama Çalışması Yapıldı.
• Beton Büz Döşeme Çalışması Yapıldı.
• Düğün Salonunun �lekt�r�k Hattı ve Aydınlatması Yapıldı.
• Yol Düzenleme ve Gen�şletme Çalışmaları Yapıldı.

BAHÇEDERE
• Yol �aranpoller�ne Beton Büz Konulması Yapıldı.
• Yol gen�şletme çalışması yapıldı.

BAHÇELİ
• Büz döşeme çalışması yapıldı.
• Yol dolgu çalışması yapıldı.
• Yol Gen�şletme çalışması yapıldı.

BAKLACI
• Asfalt Yama Çalışmaları Yapıldı.
• K�l�t �arke Tam�ratı Yapıldı.
• Alay Komutanlığı K�l�t �arke Taşı Döşeme Çalışması Yapıldı.
• Ahmet Altan Okulunun Boyama Çalışması Yapıldı.
• Köprü Dem�rler�n�n Boyama Çalışması Yapıldı
• Bayrak D�reğ� Monta�ı  Yapıldı
• Alay Komutanlığına Sallama Çöp Kovası ve Bank Takıldı.
• Çocuk Oyun Grubu Tam�ratı Yapıldı.
• Köprü Korkuluk Dem�rler�n�n Tam�ratı Yapıldı
• Yol Düzeltme ve Gen�şletme Çalışmaları Yapıldı.
• Yol Mıcırlama Çalışması Yapıldı
• Sath� Kaplama Çalışması Yapıldı

BARIŞ (AKARCA)
• Asfalt Yama Çalışması Yapıldı.
• K�l�t �arke Taşı Tad�latı Yapıldı.
• 2 Adet Kas�s Yapıldı.
• Bördür Döşeme Çalışması Yapıldı.
• �st Geç�t Orta �efü� Çalışması Yapıldı.
• Kaldırım Betonu Atımı Yapıldı
• �st Geç�t Orta �efü� Bordürler�n� Boyama Çalışması Yapıldı.
• Hayvan Barınağına Büz Döşeme Çalışması Yapıldı
• �ark Düzenlemes� ve Dolgu Çalışması Yapıldı.
• Akarca �am� �o�manının �lekt�r�k Tes�satının Yen�lenmes�
• �st Geç�t Yol Ayırma Butonu�Den�letör ve Duba Monta�ı Yapıldı
• 2.Galer�c�ler S�tes� Karşısındak� Oto �ark Alanın Tem�zlen�p Mıcırlanması
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BELENYAKA
• �otm�ks yama çalışmaları yapıldı.
• Ahşap Oyun Grubu Konuldu.
• Köprü Dem�r Korkulukları Boyandı.
• Köprü Levha Montajı Yapıldı
• Oyun Grubu Etrafı Yeş�l Ç�t Montajı Yapıldı.
• K�l�t parke tam�ratları yapıldı.
• Yol düzenleme ve gen�şletme çalışmaları yapıldı.

BEŞEYLÜL
• Asfalt Yama Çalışması Yapıldı
• K�l�t �arke Taşı Tam�ratları Yapıldı.
• Yıkılan Ev�n Duvarına Çel�k Montajı Yapıldı
• Metruk Evler�n G�r�ş ve Çıkışları Kapatıldı.
• Otopark Alanının Tem�zlenmes�  Mıcırlanması Yapıldı.

CABERBURHAN
• �osept�k Çukuru Yapıldı
• Beton Büz Döşeme Çalışması Yapıldı.
• Kaçak Kazı Etrafı Tel Örgü �le Çevr�ld�
• Bayrak D�reğ� Montajı Yapıldı
• Çocuk Oyun Grubu Tam�ratı Yapıldı.
• Dere Tem�zl�ğ� ve �aranpoller Açıldı.
• Ana Yol Üzer�nde Çöken Yerlere Düzeltme Çalışması Yapıldı

CABERFAKILLI
• Mazgal Yükseltme Çalışması Yapıldı
• K�l�t �arke Taşı Tam�ratları Yapıldı.
• Oturma Grubları Boyama Çalışması Yapıldı.
• Oyun Grubu Etrafına Yeş�l �anel Ç�t Montajı Yapıldı.
• Mazgal Montajları Yapıldı
• Mezar Yolunun Düzeltme Çalışmsı Yapıldı.

CABERKAMARA
• Taş Duvar Üstü Beton Atım Çalışması Yapıldı
• �am� Bodrum Katı Mebran Döşeme Çalışması Yapıldı
• Oturma Grubu ve �am� Kapısı Boyandı.
• Düğün Salonu Etrafı Tel Örgü Montajı Yapıldı

ÇAĞLAYAN
• �otm�ks yama çalışması yapıldı.
• K�l�t parke tam�ratları yapıldı.
• Yol Düzenleme ve dolgu çalışmaları yapıldı.
• Oturma Grublarının Boyama Çalışması Yapıldı.
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ÇAKIRCAALİ
• Asfalt Yama Çalışması Yapıldı
• Beton Büz Döşeme Çalışması Yapıldı
• Greyderl� Yol Düzenleme Çalışmaları Yapıldı
• Yol Mıcırlama Çalışması Yapıldı.

ÇAMLIBEL
• Buzlanmış Yollara Tuzlama Çalışması Yapıldı.
• K�l�t Parke Taşı Döşeme Çalışması Yapıldı
• Şaranbollere Beton Büz Koyma Çalışmaları Yapıldı.
• Esk� �lk Okulun  G�r�ş �e Çıkışları Kapatıldı
• Çok Amaçlı Etk�nl�k �alonun �undurma Çatısı Monta�ı
• Yol Düzenleme �e Gen�şleme Çalışmaları Yapıldı
• Yol Mıçırlama �şlemler� Yapıldı

ÇARIKBOZDAĞ
• �otm�ks yama çalışması yapıldı.
• K�l�t parke döşeme çalışması yapıldı.
• K�l�t parke tam�ratları yapıldı.
• Beton Büz Döşeme �şlem� Yapıldı.
• Yol düzenleme çalışmaları yapıldı.

ÇARIKTEKKE
• �otm�ks yama çalışmaları yapıldı.
• K�l�t parke tam�ratı yapıldı.
• Yol düzenleme� gen�şletme �e dolgu çalışması yapıldı.
• Buzlanan Yolları Tuzlama Çalışması Yapıldı
• �am�ler� Aydınlatma Arızıları Yapıldı

ÇEŞNELİ
• Park Etrafına Bordür Taşı  Döşend�
• Oyun  Grubu Kuruldu.
• Beton Oturma Grupları Boyandı
• Beton Büz Döşeme Çalışması Yapıldı
• Köprü �stü Korkuluk Derm�rler� Monta�ı Yapıldı
• K�l�t Parke Tam�ratları Yapıldı.
• K�l�t Parke Taşı Döşeme Çalışması Yapıldı.
• �at�� Kaplama Çalışması Yapıldı.
• �otm�ks Tam�ratları Yapıldı.
• Yol Düzenleme�gen�şletme Ve Dolgu Çalışmaları Yapıldı.
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DAĞARLAR
• �otm�ks yama çalışması yapıldı.
• Beton Büz Döşeme Çalışması Yapıldı.
• Tarımsal sulama �ç�n pompaların bakım ve onarımları yapıldı.
• K�l�t parke döşeme çalışması yapıldı.
• Yol düzenleme � �en�şletme ve dol�u çalışması yapıldı.

DAĞHACIYUSUF
• �otm�ks yama çalışması yapıldı.
• Büz döşeme çalışması yapıldı.
• İlk Okulun Bağçes�ne Kale D�reğ� ve Pota Montajı Yapıldı
• Dolmuş Durağı Montajı Yapıldı
• Sağlık Ocağı Çevres� Tel Ör�ü İle Çevr�ld�
• Sağlık Ocağı Ba�çes� K�l�t Parke Taşı Döşend�..
• Yol düzenleme � �en�şletme ve dol�u çalışması yapıldı.

DELEMENLER
• �otm�ks yama çalışması yapıldı.
• K�l�t Parke Taşı Tam�ratı Yapıldı.
• K�l�t Parke Taşı Döşeme Çalışması Yapıldı.
• �am� Tuvalet Yapıldı.
• İlk Okul Atatürk Büstü Boyandı
• Beton Oturma Grubları Boyandı.
• Beton Büz Döşeme Çalışması Yapıldı
• Düğün Salonuna 3 Adet Projektör Takıldı.
• Çocuk Oyun Grubu Tam�ratları Yapıldı
• İlk Okul Ba�çes�nde Bulunan Ten�s Kortu Kapı Tam�ratı Yapıldı
• İlk Okul Ba�çes�ndek� Salınçaklar Yen�lend�.
• Köprü Dem�r Korkuluk Montajı Yapıldı.
• Yol Düzenleme�Gen�şletme ve Dol�u Çalışmaları Yapıldı.
• Yol Mıcırlama Çalışmaları Yapıldı.

ERENKÖY
• Bordür Taşı Döşeme Çalışması Yapıldı
• K�l�t Parke Taşı Döşeme Çalışması Yapıldı.
• Yol �en�şletme � düzenleme ve dol�u çalışması yapıldı.
• Yağışlardan Dolayı Bozulan Yolların Mıcırlanması.

EVRENLİ
• Beton Büz Döşeme Çalışması Yapıldı
• Yol Gen�şletme Düzenleme ve Dol�u Çalışması Yapıldı.

ESENTEPE
• �otm�ks yama çalışması yapıldı.
• Kaldırım bordür Taşı Döşme ve Tam�ratları Yapıldı.
• Beton yol tam�ratları yapıldı.
• K�l�t parke tam�ratları yapıldı.
• Merd�ven ve Duvar Boyama ÇalışmasıYapıldı.
• Spor Alet� Montajı Yapıldı
• Merd�ven Korkuluk Montajı Yapıldı.
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FATİH
• Asfalt Yama Çalışması Yapıldı.
• Sıcak Asfalt Çalışması Yapıldı.
• Kaldırım Betonu Atımı Yapıldı.
• Park �am�aları De��şt�r�ld�.
• Kaldırım Dolguları Yapıldı.
• Yol Mıcırlama Çalışması Yapıldı.

GİRELLİ
• Park Etrafına Bordür Taşı Döşend�.
• K�l�t Parke Taşı Tam�ratları Yapıldı
• K�l�t Parke Taşı Döşeme Çalışması Yapıldı.
• �lk Okul Ba��es�ndek� Atatürk Büstü Boyandı .
• Beton Büz Döşeme Çalışması Yapıldı
• Meydandak� ve �lk Okulun Ba��es�ndek� Oyun Gru�u Tam�ratı Yapıldı.
• Malzemel� Yol Bakım Çalışması Yapıldı
• Yol Gen�şletme ve Düzeltme Çalışması Yapıldı.

GÖBEKLİ
• Beton Oturma Gruplarının Boyaması Yapıldı
• Büz Döşeme Çalışması Yapıldı
• Sulama Pompalarının Arızaları G�der�ld�.
• Esk� �lk Okulunun G�r�ş ve Çıkışları Kapatıldı.
• Bayrak D�re�� Montajı Yapıldı
• Su Deposunun Kaynak �şler� Yapıldı
• Yol A�ımı�Düzeltme ve Gen�şleme Çalışması Yapıldı

GÜLENYAKA
• Beton Büz Döşeme Çalışması Yapıldı
• Sulama Kanalının Tem�zl��� Yapıldı
• Meydan Gen�şletme Çalışması Yapıldı
• Yol gen�şletme�düzenleme ve dolgu �alışması yapıldı

GÜLPINAR
• �otm�ks yama �alışması yapıldı.
• Köprü Korkuluk Dem�rler� Boyandı.
• Beton Köprü Yapıldı.
• Beton Köprü Korkuluk Dem�rler� Montajı Yapıldı

GÜMÜŞÇAY
• Dü�ün Salonu Çıkış �ampası ve Merd�ven  Yapıldı.
• Asfalt Yama Çalışması Yapıldı.
• Sulama Pompası Panosu Montajı Yapıldı.
• Bayrak D�re�� De��ş�m� Yapıldı
• Sulama Suyu �attı De��ş�m� Yapıldı
• Araz� Yollarının Bakılm ve Onarımı Yapıldı
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HACIALİLER
• Kaldırım Tam�ratları Yapıldı
• Malzemel� Yol Bakımları Yapıldı.

HACIBEY
• �otm�ks yama çalışması yapıldı.
• K�l�t Parke Taşı Tam�ratları Yapıldı.
• Hasan Noyan Parkı �ngell� �ampası ve Kapısı Takıldı
• K�r�ştepe Sokak Korkuluk �ç�n Hatıl Yapıldı
• Bordür Taşı Döşeme Çalışması Yapıldı
• Kaldırım Tam�ratları Yapıldı
• Beton Oturma Grupları Montajı Yapıldı
• Hasan Noyan Parkı Bordür Taşı ve Koruma Dem�rler�n  Boyamaları Yapıldı
• Hasan Noyan Parkı Tel Örgü Montajı Yapıldı
• Köprü Dem�rler�n�n Montajı Yapıldı.
• Spor Alet� Montajı Yapıldı
• Beton Büz  Döşeme Çalışması Yapıldı
• �ev�zl� Sokak Beton Men�ez Yapıldı
• Hasan Noyan Parkı Aydınlatma Tes�satı Yen�lend�
• Alz��mer Merkez�n�n Çatı Tam�ratı Yapıldı
• Mazgal Tam�ratları Yapıldı
• K�r�ştepe Sokak Tel Örü Çek�m� Yapıldı
• �ev�zl� Sokak Sat�� Kaplama Çalışması Yapıldı.

HORZUMALAYAKA
• Büz döşeme çalışması yapıldı.
• �am� A�des�anes�n�n Çatısı Yapıldı.
• Karla Kapanan Yolların Açılması Yapıldı.
• K�l�t Parke Taşı Döşeme Çalışması Yapıldı.
• Yol gen�şletme�düzenleme ve dolgu çalışması yapıldı.

HORZUMEMBELLİ
• Yol gen�şletme�düzenleme ve dolgu çalışması yapıldı.
• Beton Büz Döşeme Çalışması Yapıldı.

HORZUMKESERLER
• Büz döşeme çalışmaları yapıldı.
• Taş Duvar Örme Çalışması Yapıldı
• 2 Adet Kas�s Yapıldı.
• K�l�t Parke Taşı Döşeme Çalışması Yapıldı
• Yol gen�şletme�düzenleme ve dolgu çalışması yapıldı.
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HORZUMSAZDERE
• Beton Köprü Yapıldı
• Köprü Korkuluk  Dem�rler� Yapıldı.
• Cam� Oturakları Boyandı
• Köprü Korkulukları Boyandı
• Beton Büz Döşeme Çalışması Yapıldı
• �sk� �lk Okulun G�r�ş ve Çıkışları Saç �le Kapatıldı.
• Yol gen�şletme�düzenleme ve dolgu çalışması yapıldı.

ILGIN
• Rotm�ks yama çalışması yapıldı.
• Kaldırım Düzenlemeler� Yapıldı.
• �ark �trafı K�l�t �arke Taşı Döşeme �şlem� Yapıldı.
• K�l�t parke tam�ratı yapıldı.
• Yol gen�şletme�düzenleme ve dolgu çalışması yapıldı.

ILICA
• Çöp Konteynır Ceb� Yapıldı
• Mazgal Yapıldı.
• Yağışlarda Dolayı Tıkanan Büzler Açıldı
• Cevre Tem�zl�ğ� Yapıldı.
• Sat�� Kaplama Çalışması Yapıldı.
• Yol Mıcırlanma Çalışması Yapıldı.

İSTASYON
• Rotm�ks yama çalışması yapıldı.
• K�l�t parke tam�rat çalışması yapıldı.
• Kaldırım betonu çalışması yapıldı.
• Kaldırım bordür döşeme çalışması yapıldı.
• Spor Alet� Kurulumu Yapıldı.
• Cum�ur�yet Ana Okuluna Rampa Yapıldı
• Beton Yol Tam�ratı Yapıldı.
• Cum�ur�yet Okulunun Salıncak Tam�ratı Yapıldı.
• Beton Oturma Grupları ve Beton Ç�tler�n Boyası Yapıldı.
• Gülç�çek �atun Ana Okulu Boyaması Yapıldı.
• Kaldırım Bordürler�n Boyaması Yapıldı.
• Cum�ur�yet �lk Okuluna � Adet Sallama Çöp Kovası Montajı Yapıldı
• Oyun Gruplarının Tam�ratları Yapıldı.
• Kanal Kenarı Tel Örgü �le Çevr�ld�.
• Gülç�çek �atun Okulu Dem�r korkuluk ve Sundurma Montajı Yapıldı.
• Sıcak Asfalt kaplama çalışması yapıldı.
• Malzemel� Yol Bakımları Yapıldı.
• Yol gen�şletme�düzenleme ve dolgu çalışması yapıldı.
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IŞIKLAR
• Bordür Taşı Döşeme �ş� �şç�l�ğ�.
• Atatürk Büstü ve Çevres� Mermer �le Kaplandı.
• K�l�t Parke Tam�ratı Yapıldı.
• Beton Köprü Yapıldı.
• Yol Betonu Atıldı.
• Düğün Salonu  Alçıpan Pencere Söves� Tam�r� Yapıldı
• Düğün Salonu Boyama Çalışması Yapıldı
• Beton Oturma Grubu Boyandı.
• G�r�ş Tabelası Boyandı.
• Kuran Kursu Çephe Boyama Çalışması Yapıldı
• Sağlık Ocağı Cephe Boyama Çalışması Yapıldı
• Köprü Dem�r Korkulukları Boyandı
• Köprü Dem�r Korkuluk Montajı Yapıldı
• Düğün Salonu Su Oluğu Montajı
• Çocuk Oyun Grubu Tam�ratı Yapıldı.
• Bayrak D�reğ� Montajı Yapıldı.
• Düğün Salonu WC Kapı Montajı Yapıldı.
• Atatürk Büstü Montajı Yapıldı
• Meydan Tel Ör�ü �le Çevr�ld�
• Dere Tem�zl�ğ� Yapıldı.
• Yol �en�şletme�düzenleme ve dol�u çalışması yapıldı.

KARACALAR
• Çöken Düğün Salonu Tam�ratı Yapılıp Esk� �al�ne Get�r�ld�.
• Beton Büz Döşeme �şlem� Yapıldı.
• Trafo Arızası G�der�ld�.
• Düğün Salonu Etrafına Korkuluk Montajı Yapıldı.
• Çocuk Oyun Grubu Montajı Yapıldı
• Yol Düzenleme Çalışmaları Yapıldı.

KARADAĞ
• Kar Yağışlarından Dolayı Buzlanan Yollara Tuzlama Çalışması Yapıldı.
• Beton Büz Döşeme Çalışması Yapıldı.
• Kar Yağışlarından Dolayı Kapanan Yollar Açıldı.
• Yol �en�şletme�düzenleme ve dol�u çalışması yapıldı.

KASAPLI
• �otm�ks yama çalışması yapıldı.
• Oyun Grubu Kurulumu Yapıldı.
• Bordür Döşeme Çalışması Yapıldı.
• Dolmuş Durağı ve Oturma Grupları Boyandı.
• Tarımsal Sulama Pompası Trafosu Değ�şt�r�ld�.
• Yol Mıcırlama Çalışması Yapıldı.
• Yol Düzenleme ve Gen�şleme Çalışması Yapıldı.
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KAVAKLIDERE
• Rotm�ks yama �alışması yapıldı.
• K�l�t Parke Taşı Döşeme Çalışması Yapıldı.
• K�l�t Parke Taşı Tam�ratları Yapıldı.
• Beton Köprü Yapıldı.
• Soğuk Hava Deposu Önüne Taş Duvar Yapılması
• Soğuk Hava Deposu Önüne ve Arkasına  Mazgal Yapıldı.
• Tepe Restoran Yen�leme Çalışası Yapıldı.
• Bordür Taşı Döşeme Çalışması Yapıldı
• Zabıta Müdürüğü Bürosu Boyandı.
• Yüzme Havuzun Boyaması Yapıldı.
• Oturma Grubu Boyaması Yapıldı.
• Bordür Boyama Çalışması Yapıldı.
• Köprü Korkuluk Boyaması Yapıldı.
• Pazar Yer�ne Projektör Takıldı.
• Yanmayan Lamba Arızaları G�der�ld�.
• Tarımsal Sulama Pompasının Arızası G�der�ld�.
• �sk� B�naların G�r�ş ve Çıkışları Kapatıldı.
• Pazar Yer� Çatı Tad�latı Yapıldı.
• Soğuk Hava Deposunun Arkasına Kapı Yapıldı.
• Sallama Çöp Kovası Montajı Yapıldı.
• Bayrak D�reğ� Montajı Yapıldı.
• Tepe Restoran Kapı Montajı ve Tel Örgü Çek�m� Yapıldı.
• Çocuk Oyun Grubu Tam�ratı Yapıldı.
• Beton Köprü Korkuluk Yapıldı..
• Malzemel� Yol Bakımları Yapıldı.
• Yol gen�şletme�düzenleme ve dolgu �alışması yapıldı.

KEMALİYE
• Rotm�ks yama �alışması yapıldı.
• Anons c��azı montajı yapıldı
• K�l�t parke taşı tam�ratları yapıldı
• Pazar Yer� Projektör Montajı Yapıldı
• �sk� Beled�yen�n Çatısı Yapıldı.

KESTANEDERESİ
• Beton Oturma Grupları Boyandı
• Beton Büz Döşeme Çalışması Yapıldı.
• �am� Hoparlör Tam�r� Yapıldı.
• Yol Düzenlemeler� ve Gen�şlemeler� Yapıldı.
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KİLLİK
• �otm�ks yama çalışması yapıldı.
• Kaldırım Tam�ratları Yapıldı.
• K�l�t Parke Tam�ratları Yapıldı 
• Oyun Grubu Tam�ratları Yapıldı.
• Oturma Grupları Kuruldu.
• Oyuncak Grupları Boyandı.
• Sağlık Ocağı �nü Görme En�ell� Yolu Yapıldı.
• Oturma Grupları Boyandı.
• Oyun Grupları Tam�ratı Yapıldı.
• Düğün Salonu, Sağlık Oçağı ve Jandarma Karakoluna Çöp Kovası MontajıYapıldı.
• Yol Mıcırlama Çalışması Yapıldı.
• Yol �en�şletme,düzenleme ve dol�u çalışması yapıldı

KOZLUCA
• Kardan Dolayı Buzlana Yolların Tuzlama Çalışması Yapıldı.
• Beton Köprü Yapıldı
• Tarımsal sulama pompası bakım ve onarımları yapıldı.
• Bayrak D�reğ� Montajı Yapıldı.
• Tıkanan Büzler�n Ağızları Açıldı
• Yol Mıcırlama Çalışması Yapıldı.
• Malzemel� Yol Bakım Çalışması Yapıldı.
• Yol �en�şletme,düzenleme ve dol�u çalışması yapıldı

KURTULUŞ
• �otm�ks yama çalışması yapıldı.
• K�l�t Parke Taşı Tam�ratları Yapıldı
• Kaldırım Düzenlemeler� Yapıldı
• Oyun Grubu Etrafı Bördür Taşı Döşemes� Yapıldı.
• Oyun Grubu Montajı Yapıldı.
• Oto Park Alanı Ç�z�m� Yapıldı.
• Mustafa Beş�kc� Okulu Beton Oturma Grubu Boyası Yapıldı.
• Elekt�r�k Trafonu Boyandı.
• Beton Oyun Grupları Boyandı.
• Ç�m Alanlarının Aydınlatmaları Yapıldı.
• Spor Alet� Montajı Yapıldı.
• Oyun Grubu Etrafı Panel Ç�t Montajı Yapıldı.
• Oyun Grubu Tam�ratlatı Yapıldı.
• 2 Adet Sallma Çöp Kovası Konuldu.
• Sat�� Kaplama Çalışması Yapıldı

KURUDERE
• Beton Köprü Yapıldı.
• Köprü Korkuluk Dem�rler� Boyandı.
• Köprü Korkulukları Montajı Yapıldı.
• Esk� �lk Okulun G�r�ş ve Çıkışları Kapatıldı.
• Yağışlardan Dolayı Kapanan Yollar Açıldı.
• Yol �en�şletme,düzenleme ve dol�u çalışması yapıldı.
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MATARLI
• Yol Bakım Gen�şletme ve Düzenleme Çalışması Yapıldı.

MENDERES
• �otm�ks yama çalışması yapıldı.
• Kaldırım Betonu Atımı Yapıldı.
• Yıldırım Beyazıt İlk Okulu Boyaması Yapıldı.

NARLIDERE
• Beton Oturma Grubu Boyama Çalışması Yapıldı.
• Dere Ağzı Açııdı.
• Yağıştan Dolayı Bozulan Yolları Bakımı Yapıldı.
• Malzemel� Yol Bakım Çalışması Yapıldı.

OSMANİYE
• �otm�ks yama çalışması yapıldı.
• Kar Yağışlarından Dolayı Buzlanan Yolların Tuzlama Çalışması Yapıldı.
• Düğün Salonu Taş Duvar Örme Çalışması Yapıldı.
• Beton Büz Döşeme Çalışması Yapıldı.
• Oyun Grubu Tam�ratı Yapıldı.
• Düğün Salonu Tuvalet Yemekane Üstü Çatı Montajı Yapıldı.
• Yol Düzenleme Gen�şleme Çalışmaları Yapıldı
• Malzemel� Yol Bakım Çalışmaları Yapıldı.

ÖĞRENCİK
• Büz döşeme çalışması yapıldı.
• �am� �ojmanı Temel� İç�n Dol�u Yapıldı.
• Şaranpoller Açıldı.
• Yol �en�şletme�düzenleme ve dol�u çalışması yapıldı.

ÖRNEKKÖY
• Kaldırım Düzenleme Çalışması Yapıldı.
• Beton Oyun Grupları Boyandı.
• Tarımsal Sulma Pompasının Arızası Yapıldı ve Tra�osu Değ�şt�.
• Tren Geç�t�ne Maz�al Yapıldı .
• Beton Büz Döşeme Çalışması Yapıldı.
• Kar Yağışından Dolayı Bozulan Yolların Bakım ve Onarımı Yapıldı.
• Yol Düzenleme ve Gen�şleme Çalışmaları Yapıldı.
• Sat�� Kaplama Çalışması Yapıldı.
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PİYADELER
• �otm�ks yama çalışması yapıldı.
• K�l�t Parke Taşı Tam�ratı Yapıldı.
• Beton Köprü Yapıldı.
• Köprü Korkuluk �em�rler� Monta�ı Yapıldı.
• Köprü Korkuluk �em�rler� Boyandı.
• Yol Mıcırlama Yapıldı.
• Yol �üzeltme �e Gen�şletme Çalışmaları Yapıldı.
• �at�� Kaplama Çalışması Yapıldı.

SAKARYA
• �otm�ks yama çalışması yapıldı.
• Kaldırım betonu atıldı.
• Metruk B�na G�r�ş �e Çıkışları Kapatıldı.
• Mazgal Tam�ratları Yapıldı.
• Karşıyaka Parkının Çatı Tam�ratı Yapıldı.

SARIPINAR
• Beton Büz �öşemes� Yapıldı.
• Yol Gen�şleme Çalışması Yapıldı.

SARISU
• �otm�ks Yama Çalışması Yapıldı.
• Kadı �ey� �am� �nü Çöp Konteynırları �ç�n �ep Yapıldı.
• Harfiyat Tem�zl��� Yapıldı.

SERİNKÖY
• Gölet Yapıldı
• Yol Mıcırlama Çalışması Yapıldı
• Yol Gen�şleme��üzenleme �e �oldu Çalışması Yapıldı.

SERİNYAYLA
• Bayrak d�re�� Monta�ı yapıldı
• �am� a�lusu düzenleme �e dolgu çalışması yapıldı
• Yol gen�şleme�düzenleme �e dolgu çalışması yapıldı.

SOBRAN 
• Beton büz döşeme çalışması yapıldı
• Harfiyat alımı �e çe�re düzenlemes� yapıldı
• K�l�t parke taşı tam�ratları yapıldı.
• �lk okul çe�re düzenlemes� yapıldı
• Malzemel� yol bakım çalışmaları yapıldı
• Yol gen�şleme �e düzenleme çalışması yapıldı.
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SOĞANLI
• Otopark alanı ��z�mler� yapıldı
• Çocuk oyun grupları boyandı

SOĞUKSU
• �oatm�ks yama �alışması yapıldı
• �aro taşı tam�ratları yapıldı
• Metruk b�naların g�r�ş ve �ıkışları kapatıldı
• �a�ak kazı etrafı güvenl�k önlem� alındı
• ��l�t parke taşı tam�ratları yapıldı

SOĞUKYURT
• �am� Sıva �şler� Yapıldı
• Beton Oyun Grupları Boyandı
• Beton Büz Döşeme Çalışması Yapıldı
• Yol Gen�şleme Çalışması Yapıldı.
• Yol Gen�şleme�Düzenleme ve Dolgu Çalışması Yapıldı.

SUBAŞI
• Oyun gruplarının bakım ve onarımları tamamlandı.
• Yol Mıcırlaması Yapıldı.
• Araz� Yollarının Bakım ve Onarımı Yapıldı.

ŞAHYAR
• �otm�ks yama �alışması yapıldı.
• Taş Duvar Çalışması Yapıldı.
• Beton Büz Döşeme Çalışması Yapıldı.
• ��l�t Parke Taşı Yama Çalışması Yapıldı.
• Yol gen�şletme�düzenleme ve dolgu �alışması yapıldı

ŞEYHSİNAN
• �otm�ks tam�ratı yapıldı.
• ��l�t parke tam�ratı yapıldı.
• Beton Yol Tam�ratları Yapıldı.
• Bordür Taşı Döşeme Çalışması Yapıldı.
• Oturma Grubu Tam�ratları Yapıldı.
• Yol Betonu Atıldı.
• Beton Oturma Grubu Montajı Yapıldı.
• �m�ne �lem �ayacık Okulunun Boyanması.
• Pazar Yer�n�n Ç�z�m� Yapıldı.
• Oturma Grubu Boyaması Yapıldı.
• �lekt�r�k Trafosu Boyaması Yapıldı.
• Merd�ven Boyaması Yapıldı.
• 3 Adet Bank Montajı Yapıldı.
• Oyun Grubu Tam�ratları Yapıldı.
• Merd�ven �orkulu�u Yapıldı.
• Yol Gen�şleme Çalışması Yapıldı.
• Sıcak Asfalt Atımı Yapıldı.
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TEPEKÖY
• Sağlık Ocağı Sıva Çalışması.
• K�l�t Parke Taşı Döşeme Çalışması Yapıldı.
• K�l�t Parke Taşı Tam�ratları Yapıldı.
• Sağlık Ocağı �ç�ne  K�l�t Parke Taşı Döşeme.
• Sağlık Ocağı �ç�ne Beton Oturma Grubu Montajı Yapıldı.
• Sağlık Ocağı Bekleme Salonuna �ayans Döşend�.
• Oturma Grupları Boyandı.
• Sağlık Ocağı Boyama Çalışması Yapıldı.
• Sağlık Ocağı Bekleme Salonu Çatısı Montajı Yapıldı.
• Çocuk Oyun Grubu Tam�ratları Yapıldı.
• Yol Mıcırlama Çalışlaması Yapıldı.
• Yol Bakım Gen�şletme Çalışmaları Yapıldı.

TOYGAR
• Mu�tarlık B�nası Tuvaletler�ne �ayans Döşend�.
• Mu�tarlık B�nası Boyama Çalışması Yapıldı.
• Panel Ç�t Montajı Yapıldı.
• 3 Adet Bank Montajı Yapıldı.
• Yol Gen�şletme ve Düzenleme Çalışmaları Yapıldı.

TÜRKMEN
• Korkluk �ç�m Anklaj Yapıldı.
• Taş Duvar Üstü Tel Ör�ü Çek�m� Yapıldı.
• Ağaç ��danı D�k�lmek �ç�n Çukur Kazıldı.

ULUDERBENT
• �otm�ks yama çalışması yapıldı.
• K�l�t Parke Taşı Tam�ratları Yapıldı.
• Benz�nl�k Araç Yıkama �eb� Yapıldı.
• Taş Duvar Tam�ratı Yapıldı.
• Beton Oturma Grubu Boyaması Yapıldı.
• Tarımsal Sulama Pompasının Arızası Yapıldı.
• Çay Kenarı Aydınlatma Arızası G�der�ld�.
• 2 Adet Katı Yağ Atık deposu Montajı.
• PTT Önü ve Sağlık Ocağı Önü Den�letör Montajı Yapıldı.
• Panel Ç�t Tam�ratı Yapıldı.
• Çocuk Oyun Grubu Tam�ratı  Yapıldı.
• Benz�nl�k Çatısı Söküldü.
• Benz�nl�k Mer�ven Montajı Yapıldı.
• Beton Büz Döşeme Çalışması Yapıldı.
• Yol Düzenleme�Gen�şleme ve Malzemel� Bakım Yapıldı.
• Yol �aranpoller�ne �st�nat Duvarı Yapıldı.

ÜZÜMLÜ
• �otm�ks yama çalışmaları yapıldı.
• Beton Oturma Grupları Boyandı.
• Mazlemel� Yol Bakımı Yapıldı.
• Araz� Yolları Mıcırlandı.
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YENİMAHALLE
• �otm��s yama tam�ratları yapıldı.
• K�l�t par�e tam�ratları yapıldı.
• K�l�t Par�e Taşı Döşeme Çalışması Yapıldı.
• Kaldırım yen�leme �alışması yapıldı.
• Çöp Konteynır ���n �ep yapıldı.
• Kaldırım Betonu Atıldı.
• Bordür Döşeme Çalışması Yapıldı.
• To�u� �ade �am� Boyandı.
• Oyun Grubu Tam�ratı Yapıldı.
• Spor Alet� Montajı Yapıldı.
• To�u� �ade �am� Tentene Montajı Yapıldı.
• Düğün Salonu Asma Tavan Tam�ratı Yapıldı.
• Pazar Yer� D�re� Tam�ratı Yapıldı.

YENİCE
• �otm��s yama �alışması yapıldı.
• Alaşe��r Kon�re Par�ının �ollanda Taşı Tam�ratı Yapıldı.
• Alaşe��r Kon�re Par�ının Boya �şler� Yapıldı.
• Alaşe��r Kon�re Par�ının Motor Par� Yer� Montaj Yapıldı.
• Alaşe��r Kon�re Par�ı �nü Taş Duba Montajı Yapıldı.
• So�a� �ayvanları ���n Mamalı� Montajı Yapıldı.
• Alaşe��r Kon�re Par�ına Panel Ç�t Montajı.

YENİKÖY
• �otm��s tam�ratları yapıldı.
• Düğün Salonu  �tra�ı K�l�t Par�e Taşı Döşend� ve Çevre Düzenlemes� Yapıldı
• Düğün Salonu �osept�� Çu�uru Duvarları �rüldü.
• Düğün Salonunun Kapısı Boyandı.
• Yol düzenleme��en�şletme ve dol�u �alışması yapıldı.
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YEŞİLYURT
• Ta�l�ye Yolu Asfalt Yama Tam�ratı Yapıldı.
• �sk� Beled�ye Duvar Tam�ratı.
• �lektr�k D�reğ� ���n Ankraj Montajı Yapıldı.
• Pazar Yer�ne �abıta B�nası Yapıldı.
• K�l�t Parke ve Bordür Tam�ratları Yapıldı.
• Yen� Park Alanı  Yapıldı.
• Pazar Yer� �abıta B�nası Boyandı.
• Parkın Tel Örgü Dem�rler� Boyandı.
• Oturma Grupları Boyandı.
• Parkın Duvarları Boyandı.
• Stadyum Soyunma Odaları Boyandı.
• Pazar Yer� �abıta B�nası �lektr�k Tes�satı Montajı.
• Parkın �lekt�r�k Tes�satı ve Aydınlatma D�reğ� Montajı Yapıldı.
• Düğün Salonu Projektör Montajı
• Tarımsal Sulama Pompasının Pano Değ�ş�m�.
• Harfiyat Alımı ve Çevre Tem�zl�ğ� Yapıldı.
• Çocuk Oyun Grubu Tam�ratları Yapıldı.
• Pazar Yer�ndek� Kırık D�rekler�n Tam�ratı Yapıldı.
• Parkın �trafına Güvenl�k Önlem� ���n Örme Tel Çek�ld�.
• Park Alanındak� b�nanın olukları takıldı.
• Park Alanındak� B�nanın Çatı Montajı Yapıldı.
• Yen� Yapıln Park Alanına Raylı Kapı Montajı Yapıldı.
• Taşan Deren�n Tem�zl�ğ� Yapıldı.
• Yol Bakım,Düzenleme ve Dolgu ÇalışmasıYapıldı.
• Sat�� Kaplama Çalışması Yapıldı.

YUVACALI
• Oturma Gruplarının Boyanması
• Yol Bakım ve Onarımları Yapıldı.
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A�����l� Ma�all�s� Yol �����l�m�� ����şl��m� �� �ol�� Çalışması

Al�a� Ma�all�s� Yol Mıcırlama Çalışması

A��o��� Ma�all�s� Yol �����l�m�� ����şl��m� �� �ol�� �alışması
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�zı��p� �a�all��� Yol D�z�nl�m�� ��n�şl��m� �� Dol�u �alışma�ı

Badın�a �a�all��� Yağışlardan Dolayı Bozulan Yolların Bakımı Yapıldı

Ba���d�r� �a�all��� Yol D�z�nl�m�� ��n�şl��m� �� Dol�u �alışma�ı
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�a���l� Ma�all�s�  Yol �����l�m� �� ����şl��m�  Çalışması

�a�lacı Ma�all�s� �a��� �aplama Çalışması Yapıldı

�arış ���arca� Ma�all�s� Yol Mıcırlama Çalışması Yapıldı.
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�elen�a�a Ma�alles� Yol Düzenleme ve Mıcırlama Çalışması

�a�er��r�an Ma�alles� Dere Tem�zl��� ve �aranpol Açımı

�a�er�a�ıllı Ma�alles� Yol Düzenleme Çalışması Yapıldı.
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Ça�la�an Ma�alles� Yol Düzenleme� �en�şle�me ve Dol�� Çalışması

Ça�ırcaal� Ma�alles� Yol Mıcırlama Çalışması Yapıldı. 

Çamlı�el Ma�alles� Yol Düzenleme ve Mıcırlama Çalışması Yapıldı.
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�a�ı����da���a�all����Y�l������l����������l����������l����alı��a�ı

�a�ı��������a�all����Y�l������l����������l����������l����alı��a�ı

�����l���a�all�����a�����apla�a��alı��a�ı�Yapıldı
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�a�a�la� �a�all��� Y�l �����l���� �����l���� �� ��l�� �alı��a�ı

�a��a�ı����� �a�all��� Y�l �����l��� �� �����l��� �alı��a�ı Yapıldı. 

��l����l�� �a�all��� Y�l �����l���� �����l���� �� �ı�ı� ����l���� �alı��a�ı
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������� �a�all�s� Yol D����l�m�� ����şl�tm� �� Dolgu Çalışması

�����l� �a�all�s� Yol Dolgu Çalışması

�at�� �a�all�s� �ı�a� Asfalt Çalışması Yapıldı.
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���ell� �a�alles� Yol Düzenleme� �en�şle�me �e Dol�� Çalışması

���e�l� �a�alles� Yol Düzenleme �e �en�şleme Çalışması Yapıldı.

�ülen�a�a �a�alles� Yol Düzenleme Çalışması
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��m���a� �a�all��� �ra�� Yollarının Bakımı Yapıldı.

�a�ıal�l�r �a�all��� �al��m�l� Yol Bakımı Yapıldı.

�a�ı��� �a�all��� �����l� �okak �a��� �aplama �alı�ma�ı
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�o�zumala�aka �a�alles� Yol Düzenleme ve Dolgu Çalışması Yapıldı.

�o�zumem�ell� �a�alles� Yol Düzenleme Çalışması

�o�zumkese�le� �a�alles� Yol Düzenleme ve �azemel� Yol Bakım  Çalışması
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�orz�msaz�ere Ma�alles� Yol �en�şleme ve Düzenleme Çalışması

 �l�ın Ma�alles� Yol Mıcırlama ve Düzenleme Çalışması 

�lıca Ma�alles� �a��� �a�lama Çalışması 
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�stas�on �a�alles� �ı�a� Asfalt Çalışması

�şı�la� �a�alles� Yol Düzenleme Çalışması

�a�a�ala� �a�alles� Yol Düzenleme Çalışması
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�arada� Ma�alles� Yol Düzenleme ve �en�şle�me Çalışması

�asaplı Ma�alles� Ma�alles� Yol Mıcırlama ve Düzenleme Çalışması Yapıldı.

�ava�lıdere Ma�alles� Yol Dol��� Düzenleme ve �en�şle�me Çalışması Yapıldı
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��mal��� Ma�all�s� Yol �ol��� �����l�m� �� ����şl��m� Çalışması Yapıldı

��s�a��d�r�s� Ma�all�s� Yol �����l�m� �� ����şl�m� Çalışması Yapıldı.

��ll�� Ma�all�s� Yol Mıcırlama Çalışması Yapıldı
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�o�l��a �a�all�s� Yol �����l�m� ����şl��m� �� �al��m�l� Yol Bakım Çalışması

�����l�ş �a�all�s� �a��� �aplama Çalışması Yapıldı.

����d��� �a�all�s� Yol ����şl�m� �� �����l�m� Çalışması Yapıldı.
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Ma�arlı Ma�alles� Yol Bakım ve Mıcırlama  Çalışması

�arlı�ere Ma�alles� Mal�emel� Yol Bakım Çalışması.

�sma���e Ma�alles� Yol ���e�leme� �e��şle�me Çalışması
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���������a�all����Y�l���l���������l�������������l�����alı��a�ı

����������a�all�����a�����apla�a�Yapıldı.

���ad�l����a�all�����a�����apla�a�Yapıldı.
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�arı�ı�ar Ma�all�s� ��� ��ş�m� Çalışması 

��r����� Ma�all�s� Yol Mıcırlama Çalışması

��r���a�la Ma�all�s� Yol �����l�m�� ����şl��m� �� �ol�� Çalışması 
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�o�ran Ma�alles� Malzemel� Yol Bakım Çalışması.

�o��k��r� Ma�alles� Yol Düzenleme Çalışması Yapıldı

���aşı Ma�alles� Yol Mıcırlama Çalışması.
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�e�� ��nan �a�alles� �ı�a� Asfalt Atımı Yapıldı.

�a��a� �a�alles� Yol Düzenleme� �en�şleme ve Dolgu ÇalışmasıYapıldı

Tepe��� �a�alles� Yol Düzenleme ve Dolgu Çalışması Yapıldı
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To��ar Ma�alles� Yol �en�şle�me �e Düzenleme Çalışmaları Yapıldı.

�l�der�en� Ma�alles� Yol Düzenleme Çalışması Yapıldı

�zümlü Ma�alles� �raz� Yolları Mıcırlandı.
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Yen�k�� �a�alle�� Yol �en��le�me� ���enleme ve �ol�� �alı�ma�ı Yapıldı

Ye��l��r� �a�alle�� �a��� �aplama �alı�ma�ı Yapıldı.

Y�va�alı �a�alle�� Yol Bakım ve Onarımı Yapıldı.
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A�����l� �a�all�s� Asfalt Yama Tam��atla�ı Yapıldı

Al�a� �a�all�s� Asfalt Yama Çalışması Yapıldı.

A�d��d� �a�all�s� ����� �al��� ��s��t�� Ç�����  Yapıldı.
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�adı��a �a�all�s� Asfalt Yama Çalışması Yapıldı.

�a�adı� �a�all�s� Asfalt Yama Çalışması Yapımı

�a�la�ı �a�all�s� ��l�t �a��� Taşı Tam��atla�ı Yapıldı



93

�a�ış �a�all��� �aldı�ım ��t��� Atımı Yapıldı.

��l���a�a �a�all���  ��tm�� Tam��atı

��ş��l�l �a�all��� ��l�t �a��� Taşı Tam��atı Yapıldı.
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�a�er�ur�an �a�alles� Dü�ün �alonu �osept�� �u�uru Yapıldı.

�a�ar�a�ıllı �a�alles� ��l�t �ar�e Taşı Tam�ratları Yapıldı.

�a�ar�amara �a�alles� Taş Duvar Üstü Beton Atımı Yapıldı.
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�elen�a�a Ma�alles� Yol Düzenleme ve Mıcırlama Çalışması

�a�er��r�an Ma�alles� Dere Tem�zl��� ve �aranpol Açımı

�a�er�a�ıllı Ma�alles� Yol Düzenleme Çalışması Yapıldı.
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�elen�a�a Ma�alles� Yol Düzenleme ve Mıcırlama Çalışması

�a�er��r�an Ma�alles� Dere Tem�zl��� ve �aranpol Açımı

�a�er�a�ıllı Ma�alles� Yol Düzenleme Çalışması Yapıldı.
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�elen�a�a Ma�alles� Yol Düzenleme ve Mıcırlama Çalışması

�a�er��r�an Ma�alles� Dere Tem�zl��� ve �aranpol Açımı

�a�er�a�ıllı Ma�alles� Yol Düzenleme Çalışması Yapıldı.
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Ça�la�a� �a�alles� ��l�t �a��e Tam��atı

Ça�ı��aal� �a�alles� Asfalt Yama Çalışması Yapıldı.

Çamlı�el �a�alles� ��l�t �a��e Taşı Döşeme Çalışması Yapıldı.
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Ça�ı����da� �a�alles� ���m�� Çalışması

Ça�ı��e��e �a�alles� ���m�� Çalışması

Çeş�el� �a�alles� ��l�� �a��e Taşı Döşeme Çalışması Yapıldı.



100

Da�a�la� �a�alles� ���m�� Tam��a�ı

Da��a�ı��s�� �a�alles� ��l�� �a��e Tam��a�ı

Deleme�le� �a�alles� Taş Döşeme Çalışması Yapıldı.



101

��en�ö� �a�alles� Bo�d�� Taşı Döşeme Çalışması

�sentepe �a�alles� Yol Betonu Tam��atı

�at�� �a�alles� �aldı�ım Betonu Atımı Yapıldı.
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����ll���a�all������l����a������������alı��a�ı

��lpı�a���a�all�����������Ta���a�ı

������a���a�all�����������al�����ı�ı���a�pa�ı�������d�����Yapıldı.
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�a�ıal�le� �a�alles� �aldı�ım Tam��a�la�ı Yapıldı.

�a�ı�e� �a�alles� �aldı�ım Tad�la�ı Yapıldı.

�����m�esele� �a�alles� ��l�� �a��e Taşı Döşeme Çalışması 
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�l�ı� �a�all�s� ��tm�� Çalışması

�lı�a �a�all�s�  Ç�p ���t���ı� ���� Yapıldı.

�stas��� �a�all�s� �ı�a� Asfalt Çalışması



105

�şı�lar �a�alles� Yol Betonu Atıldı.

�ara�alar �a�alles� �otm�� Çalışması

�arada� �a�alles� Buzlanan Yollara Tuzlama Çalışması Yapıldı.
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�asaplı �a�alles� Asfalt Yama Çalışması Yapıldı.

�a�a�lıde�e �a�alles� ��l�t �a��e Taşı Döşeme Çalışması Yapıldı.

�emal��e �a�alles� �aldı�ım �et��� Tam��atla�ı
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��ll�� �a�all�s� �aldı�ım Tam��atla�ı Yapıldı

���t�l�ş �a�all�s� �aldı�ım �����l�m� Çalışması Yapıldı.

���d���s �a�all�s� Asfalt Yama Çalışması Yapıldı.
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�sma���� �a�all�s� ���m�� Çalışması

�������� �a�all�s� �aldı�ım �����l�m� Çalışması Yapıldı.

���ad�l�� �a�all�s��s�al� Yama Çalışması Yapıldı.
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�a�a��a �a�all�s� Asfalt Yama Çalışması Yapıldı.

�a�ıs� �a�all�s� Asfalt Yama Çalışması Yapıldı.

����a� �a�all�s� ��l�t �a��� Taşı Tam��atla�ı Yapıldı.
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���u�su �a�all�s� �ar� Taşı Tam�ra�ları Yapıldı.

���u��ur� �a�all�s� �am� �ıva �şl�r� Yapıldı.

�a��ar �a�all�s� Taş Duvar Yapım Çalışması Yapıldı.
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�������a� �a�all��� ���o� Yol  Ta���a�ı Yapıldı.

T�p���� �a�all��� �a�lı� ��a�ı ���l��� �alo�� �a�a�� �����d�.

To��a� �a�all��� ����a�lı ���a�ı T��al��l����� �a�a�� �����d�.
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�lud�r���t �a�all�s� Taş Duvar Tam�ratı Yapıldı.

���ml� �a�all�s� Asfalt Yama Çalışması Yapıldı. 

Y��� �a�all� �aldırım ��t��u Atımı Çalışması Yapıldı
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 Y����� �a�all�s� Asfalt Yama Çalışması Yapıldı.

Y������ �a�all�s� ����� �al��� �t�afı ��l�t �a��� Taşı ��ş��d� 

Y�ş�l���t �a�all�s� �a�a����� �a�ıta ���ası Yapıldı.
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 BÜZ ŞANTİYESİ

 Görev:

20 LİK BÜZ ÜRETİLEN: 0 ADET     STOK: 3 ADET

SU OLUĞU ÜRETİLEN:  0-ADET      STOK: 2389 ADET                                               

 �en İ�ler� b�n�e��nde kurdu�umuz Şan���ede B�rd�r� K�l�� Ta� �e B�z �re��m� �a�mak� ��l 
�e kald�r�m �a��mlar�nda ��le����n �a�a�lamama�� ���n �re��m�n de�aml�l��� �le ���k�a �az�r 
malzeme bulundurmak. 

 

40 LIK BÜZ ÜRETİLEN: 1376 ADET     STOK: 406 ADET      
          

8 CM LİK KİLİT PARKE ÜRETİLEN: 1114092 ADET  STOK: 215802 ADET
      
6 CM LİK KİLİT PARKE KIRMIZI ÜRETİLEN: 0 ADET STOK: 1400 ADET

OLUKLU BORDÜR ÜRETİLEN:0 ADET    STOK:3960 ADET

                                                                                        

30 LUK BÜZ ÜRETİLEN: 0 ADET     STOK: 0 ADET

60 LIK BÜZ ÜRETİLEN:  1653 ADET       STOK: 227 ADET

BORDÜR ÜRETİLEN: 20552 ADET    STOK: 8285 ADET                                                                                   

8 CM LİK RENKLİ KİLİT PARKE TAŞI ÜRETİLEN:0 ADET STOK:3432 ADET

 SUNULAN HİZMETLER:

                                                    

HOLLANDA PARKE ÜRETİLEN:0 ADET   STOK: 2780 ADET

 SUNULAN HİZMETLER:
A�re�a �����a�� �rmalardan� B���m �����a�� ��e Al�a�a Ra�ner�nden �em�n ed�lmek�ed�r.

HOLLANDA RENKLİ ÜRETİLEN:0 ADET   STOK:380 ADET

AYRICA TÜM İNŞAAT FAALİYETLERDE KUM ELEK TESİSİMİZDEN TEMİN 
EDİLMEKTEDİR.

ASFALT VE KUM ŞANTİYESİ HİZMETLERİ İHALE DIŞINKA KALAN YOLLARIN 
TAMİRATI, KENDİ ŞANTİYEMİZDE ÜRETİLEN ASFALT İLE YAPILMIŞTIR.
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Şehr merkeznde günlük yapılması gereken asfalt yamaları çn kend şantyemzde üretlen 
asfalt kullanılmaktadır.

• ����� ������������ ����� �����

 ELEKTRİK SERVİSİ

• ��� ����� ����������� ������
• T��������� ������������ ����� �����

• Y��� ������� ��������� �������� �������������� ���������
• ���� ����� ����� ���������������� ����� �����

• T���� ������������� ��������� ����� �����

 Görev:

 ���������� ��� ����� ����� �� ��������� ������� �������� ������������� ������� ������������� 
������� ����������� ���������

• Y��� ������� ���������� �������� ��������� ������

 2021 YILI GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER  

• �������� ������� ��������� ���������� �������� ����������� ��������
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A�����l� �a�all�s� �a�� Aydıtlama Tam���

�adın�a �a�all�s� �ay�a� ������m� �� �am�a ��nta�ı.

�a�adı� �a�all�s� ����n �al�n�n�n �l��t���� �attı �� Aydınlatması Yapıldı.
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�arı� �a�all�s� �arı� �am� �o�ma�ı�ı� �l����r�� T�s�sa�ı Yapıldı.

�a�arlar �a�all�s� Tarımsal Sulama Pompa Arıza Tam�r�

�a��� �a�all�s� Par�ları� �am�aları �������.
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�����l� �a�all�s� Tarımsal Sulama Pompası Arıza Tam�r�

��m���a� �a�all�s� Tarımsal Sulama Pompası Arıza Tam�r�

�a�ı��� �a�all�s� �asa� �o�a� Par�ı �l����r�� T�s�sa�ı Y���l����
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�ara�alar �a�all�s� Trafo Arızası ����r�l���

�asaplı �a�all�s� Tarımsal Sulama Pompası Arıza Tam�r�

�a�a�lı��r� �a�all�s� Tarımsal Sulama Pompasının Arızası ����r�l��
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�emal��e �a�alles� Anons ���azı �on�a�ı Yapıldı.

�ozlu�a �a�alles� Tarımsal Sulama Pompası Arıza Tam�r�

�rne���� �a�alles� Tarımsal Sulama Pompaının Arızası Yapıldı ve Tra�osu �e�����.
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KAYNAK ATÖLYESİ

MARANGOZHANE SERVİSİ

�eled�yeye a�t ��na ve tes�slerde �ht�ya� duyulan �üro malzemeler�n� �mal etmek, ah�a�a 
dayalı tam�ratları yapmak, �unun ���n gerekl� kereste ve d��er malzemeler� tem�n etmek.

 Görev:

 Görev:

         �eled�yeye a�t ��na ve tes�slerde �ht�ya� duyulan metal malzemeler�n �mal ed�lmes�, Park ve 

�ah�elerdek� oturma gruplarının yapımı, Tehl�kel� görülen yerlere muhafaza yapılması, Cadde ve 

sokaklar ���n trafik yön levhalarının yapılması.

SUNULAN (GERÇEKLEŞTİRİLEN) HİZMETLER:

Ye��lyurt �ahalles� Park ���ndek� Yapının  �lekt�r�k Tes�satı �onta�ı Yapıldı.

�kke��l� �ahalles� Parka �allama �öp �ovası �onta�ı
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A�d��d���a�all���������������Ta���a�ı�Yapıldı.

A�ı��p���a�all������a�����adı��a��Ta���a�ı�Yapıldı.

�a�la�ı��a�all���������������Ta���a�ı�Yapıldı
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�a�ı� �a�all��� ��� ����� Yol A�ı��a ���o�� ����l���� �� ���a �o��a�ı Yapıldı.

�a�ı� �a�all��� ���� ����� Ta���a�ı Yapıldı

��l��a�a �a�all��� ���� ����� ���a�ı�a Y���l ��� �o��a�ı Yapıldı.
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��� ��l�l �a�all��� ������ Yapı ����nl�� �nl��l��� Alındı

�a�������an �a�all��� ���n ����� Ta���a�ı Yapıldı. 

�a����a�ıllı �a�all���  ���n ����� ���a�ı �an�l ��� ��n�a�ı
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�a�er�a�ara Ma�alle�� �ü�ün �alon� �tra�ı �tra�ı Tel Örgü Montajı Yapıldı.

�a�lı�el Ma�alle�� �o� ��a�lı �t��nl�� �alon� ��nd�r�a �atı Montajı

�e�nel� Ma�alle�� ��prü  �or��l�� Montajı Yapıldı.
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�a��a�ı��������a�all������l�������a�ı�����a�ı�Yapıldı.

���l����l����a�all�������p��������l�������a�ı�Yapıldı.

������p���a�all�����p����l��������a�ı�Yapıldı.
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�����l���a�all������������l�������������ı�ı�la�ı��apa�ıldı

��lpı�a���a�all������p��������l��������l��������a���ld��

������a���a�all����Ta�ı��al���la�a����pa���������a��a����l����Yapıldı
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�a�ı�e� Ma�alle�� �ü�enl�� Amaçlı Tel Örgü Montajı Yapıldı

 �or��m�a�dere Ma�alle�� �l� ���l�n ��r�� �e �ı�ı�ları �aç �le �apatıldı

��ta��on Ma�alle�� �anal �enarı Örgü Tel �le �e�r�ld��
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���ı�la���a�all�������������������a�ı�Yapıldı

�a�a�ala���a�all�������������������a�ı��Yapıldı

�a�a�lıd�����a�all�����a�a��Y�����a�ı�ı��Ta���a�ı�Yapıldı
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���al�����a�all���������������Ta���a�la�ı�Yapıldı

��ll����a�all���������������Ta���a�la�ı

���l��a��a�all�����a��a���������Yapıldı.
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�����l�� �ahalle�� ���n ����� ��n�a�ı Yapıldı

����de�e �ahalle�� ��p�� ���k�l�k �em��le�� Yapıldı

��man��e �ahalle�� ����n �al�n� Yemekhane ve T�vale�le��n �a�ı ��n�a�ı Yapıldı.
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��n�������a�all����T��n�������n���a��al�Yapıldın.

���ad�l����a�all������p��������l����������Yapıldı.

�a�a��a��a�all�����a��ı�a�a��a��ının��a�ı�Tad�la�la�ı�Yapılıdı.



133

����n�a�la��a�all�����a��a�����������n�a�ı�Yapıldı

���anlı��a�all�������������n�������Ta���a�la�ı�Yapıldı.

���������a�all�������������nanın����a�ı�����nl����nl����Alındı.
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���a�ı��a�all������������pla�ı�ı���a�ı�������a�ı�ı�Yapıldı.

�������a���a�all�������d����������l��������l��������a�ı��Yapıldı.

T�p������a�all�����a�lı����a�ı����l�����al�����a�ı�ı�Yapıldı
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To��a� Ma�alle�� �an�  Montajı Yapıldı.

�l�de��ent Ma�alle�� �TT �n� �e �a�lı� ��a�ı �n� �en�let��  Montajı Yapıldı

Yen��a�alle To��� �ade �a�� Tentene Montajı
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Yen��e �a�alle�� �la�e��� Kon��e�� �a��ı �o�o� �a�� Ye�� �on�a�ı Yapıldı.

Ye��lyu�� �a�alle�� �a�� �lanında�� ��nanın �a�ı �on�a�ı Yapıldı ve Raylı Kapı Kondu
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 Beled�yeye a�t B�na ve tes�slerde esk�yen boyaların yen�lenmes�, Park Bahçe ve Kaynak 

Atölyes� �le koord�nel� olarak dış mekânlardak� boya �şler�n�n yürütülmes� �le görevlend�r�lm�şt�r.

SUNULAN(GERÇEKLEŞTİRİLEN)  HİZMETLER:

Görev:

BOYACILAR SERVİSİ

 B�r�m�m�z; tüm �stek ve ş�kâyetlere açıktır. Alınan talepler ve ş�kâyetler �ç�n anlık 

görevlend�rmeler yapılmakta, talepte bulunan k�ş�, kurum ve kuruluşlara �ş�n yapılab�l�rl�k süres� göz 

önünde bulundurularak en kısa sürede dönülmekte veya yazılı olarak cevabı ver�lmekted�r. İstek ve 

ş�kâyetler�, �lke olarak b�lg� ed�nme yasasına dayanarak DİLEKÇE �le kabul etmektey�z.

Akkeç�l� �ahalles� Parkının Bordür Taşları ve Oturma Banklarının Boyanması

Azıtepe �ahalles� Oturma �ruplarının Boyanması.
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 �adı��a �ahalle�� �t��ma ���pla�ı�ı� ���a�ma�ı.

�ahadı� �ahalle�� �t��ma ���pla�ı�ı� ���ama �alı�ma�ı Yapıldı.

�a�la�ı �ahalle�� Ahmet Alta� ���e�� ���ama �alı�ma�ı Yapıldı
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��a�ı���a�all�������������������a������l��������a�a��alı��a�ı�Yapıldı.

��l���a�a��a�all������p��������l����������a��a�ı.

�a����a�ıllı��a�all���������a����pla�ı�ı�����a��a�ı.



140

�a��rka�ara �a�a���s� �a�� �a�ısı �� �t�r�a �r���arı Boyandı.

���n��� �a�a���s� ���rü �ork���k ����r��r�  Boyandı.

������n��r �a�a���s�  �ü��� ��k �k��� Ba���s�nd�k�  Atatürk Büstü Boyandı.
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��r���� �a�a���s� ��k �k�� Ba���s�nd�k� Atatürk Büstü Boyandı.

�ü��ınar �a�a���s� ���rü �ork���k ����r��r� Boyandı.

�a�ı��y �a�a���s� �asan �oyan �arkı Bordür Ta�ı �� �or��a ����r��r� Boyandı.
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�o��u��a�d��� �a�all��� ��p�� �o�kuluk �����l��� Boyandı.

���a�yon �a�all��� ��l����k �a�un Ana Okulu Boyandı.

��ıkla� �a�all��� ����n �alonu Boya�a�ı Yapıldı.
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�asaplı �a�alles� �olmu� �u�a�ı ve ��u�ma ��upla�ı Boya�dı.

�ava�lıde�e �a�alles� Yüzme Havuzu Boyaması Yapıldı.

�as�a�ede�es� �a�alles� ��u�ma ��upla�ı Boya�dı.
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�endere� �a�alle�� Yıldırım Beyazıt İlk Okulu Boyandı.

�arlıdere �a�alle�� Oturma �ru�ları Boyandı.

�rnekk�y �a�alle�� Oturma �ru�ları Boyandı.
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���ad�l����a�all������p��������l��������l�������a�a��alı��a�ı�Yapıldı

���a�lı��a�all�������pa����la�ı��������Yapıldı.

�����������a�all���������a����pla�ı����a�a�ı�Yapıldı.
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�������a���a�all�����l����a�a�ı�����l�����a�a��alı��ala�ı�Yapıldı

T�p������a�all�����a�lı����a�ı����a�a��alı��a�ı�Yapıldı.

T���a���a�all��������a�lı�����a�ı����a�a��alı��a�ı
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�l�de��ent Ma�alle�� �t���a ���pla�ı �o�a�a �alı��a�ı Yapıldı.

����l� Ma�alle�� �t���a ���pla�ı �o�andı.

Yen��a�alle To��� �ade �a�� Tentene Montajı
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Y��������a�all�����������al�����apı�ı����a�dı�

Y���l������a�all������ad����������a��da�ı����a�dı�

Y��a�alı��a�all���������a����������a��a�ı�Yapıldı
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 �a�da� ��r �e���el �a�ar�m a�la���� ve �e� �l�eler� d��r�l�����da, �ehr�m���� al� ve ��� 
�a������� ����m��e ve �ar���m��a h��a� ede�e� �e��lde d��e�leme ve çal��malarla ��r����� hale 
�e��rme� �emel hede�m��d�r. �e���� �a�a�a ��l�rl����� ve �e��l���� �a�am �al��e���� ar���rma� �emel 
��l����am�� ve ���el���m��d�r.

 

 II-B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

 II-AMAÇ VE HEDEFLER;

 I-A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

 �eled��em���� �el�rled��� m�����, �l�eler ve �el�rle�e� ��ra�e��� ala�lar, amaçlar ve hedefler 
d��r�l�����da h��me� verme�, m�d�rl���m���� �emel ��l����a ve ���el���d�r.

• ��re�l� ���le���rme�� hedefle�e� ����ema��� ��r �a�la��m���� �lma��
• ��çl� ��r �e���l���� �a����� �lma��
• Ye��, �lerleme�e aç�� ve �a��m çal��ma���� de��e�le�e� ���e��m���� �lma��

 IV-B-ZAYIFLIKLAR

• ���am��, �e��l��ç� ve mev��a�a ha��m �er���el�� ��l��ma��

• �er���el �a������� e����l���
• ����al �m�a� ve a���v��e e����l���

 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

• ��r�m �ç� �le����m �a��fl���

 IV-A-ÜSTÜNLÜKLER
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MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
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 Mal� H��metler Mü�ürlüğüne bağlı bele��yem�� ana h��met b�nası �çer�s�n�e b�r a�et çalı�ma 
��ası, b�r a�et mü�ür ��ası ve b�r a�et ar��v ��ası �lmak ü�ere t��lam 3 a�et ��a bulunmakta�ır. 
Bunun yanın�a Merke� �a�aryer� İ�ar� H��met Bür�su, �lu�erbent ve Kavaklı�ere Mahalles� 
Tahs�lat Bür�su �lmak ü�ere t��lam 3 a�et ana h��met b�nasın�an ayrı h��met n�ktası ve M�b�l 
Tahs�lat Aracı �le h��met vermekte��r.

6183 Sayılı Amme Alacakları Tahs�l� �sulü Hakkın�a Kanun,

 2-ÖRGÜT YAPISI 

53�3 Sayılı Bele��ye Kanunu,
1�3 Sayılı �el�r Verg�s� Kanunu,

C – İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

 1-FİZİKSEL YAPI 

Mal� H��metler Mü�ürlüğü ve Alt B�r�mler�n�e 2�21 �ılı S�nu �t�barıyla 1 Mü�ür, 11 Memur, 1 
s��le�mel� 11 Da�m� İ�ç�, 12 Albelta� �ers�nel� �lmak ü�ere t��lam 36 �ers�nel g�rev almakta�ır. 

      3- SUNULAN HİZMETLER 

Mü�ürlüğümü� �aal�yetler� 5�18 Sayılı Kamu Mal� ��net�m� ve K�ntr�l Kanunu,
2464 Sayılı Bele��ye �el�rler� Kanunu,

488 Sayılı Damga Verg�s� kanunu,
6245 Sayılı Harcırah Kanunu,
657 Sayılı Devlet Memurları kanunu,

Mahall� İ�areler Bütçe Ve Muhasebe ��netmel�ğ�,
5�18 sayılı yasa ve �k�nc�l mev�uatı çerçeveler�ne uygun �larak yürütülmekte��r.

Müdürlüğümüzce Sunulan Hzmetler; 

Muhasebe B�r�m��

 Tahs�l�arlarca tahs�latı ya�ılan bele��ye gel�rler�n�n bankaya yatırılmasını tem�nen tesl�mat 
mü�ekkeres� �ü�enlenmes�. Tem�nat ve bütçe emanet� g�b� emanet ��emeler�n�n ya�ılması, gelen 
ya�ı�malara ceva� ver�lmes�. Banka ekstres� �le banka car� �e�ter�m���n kar�ıla�tırılması, çek�len ve 
çek�lmeyen çekler�n tes��t� ve kay�ı, tahs�l e��len KDV �le ��enen KDV mahsubu, İller Bankası 
�ayının ve kes�nt�ler�n�n ��lenmes�, �.T.V ve Eğlence Verg�ler�n�en ayrılması gereken kanun� 
�ayların hesa�lanması ve �lg�l� hesa�lara kay�e��lmes�, İ�ç� � memur �ers�nel�n maa�larının 
k�ntr�lü ve ��enmes�, Asker a�les� aylıklarının ��enmes�, KDV ve muhtasar beyannameler�n�n 
ha�ırlanması e�beyanname �r�gramına g�r�lmes�.

 Bele��yem�� mü�ürlükler�nce ya�ılan mal ve h��met alımları ve taahhüt ��ler�ne a�t g��er 
evraklarının �lg�l� mev�uata uygunluk ve bütçe ��enek �urumuna g�re k�ntr�lü ya�ıl�ıktan s�nra 
hak sah��ler�ne ��enmes�, yasal kes�nt�ler�n �lg�l� hesa� ve �e�terlere kay�e��lmes�, mü�ürlükler�n 
ac�l �ht�yaçları �ç�n avans � kre�� ver�lmes� ve harcaması ya�ılan avans � kre��ler�n bütçe�en 
mahsubu, asker a�les� evraklarının tan��m� ve ��emeler�n�n ya�ılması.

Her yıl yayınlanan Bütçe Kanunları,
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 2.2 - Gder Kesn Hesabı (2021)

 Eğlence Ver��s�, �lan ve �eklam Ver��s�,  Elektr�k ve Hava�a�ı Tüket�m Ver��s�, Haberle�me 
Ver��s�, Yan�ın S���rta Ver��s� �le ���al Harcı, Tellaklık Harcı, Ölçü ve Tartı Aletler� �uayene 
Harçlarının beyanlarını alıp ta�akkuk ve tak�b�n� yapmaktadır. �a�aryerler�n�n ���al Harçlarının 
ta�s�l�tı yapılmaktadır. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Ta�s�l Usulü Hakkında �anun kapsamında 
�lup, süres�nde �denmeyen alacakların tak�b� ve �ac�� ��lemler� yapılmaktadır. 

 Uluderbent, Ye��lyurt, ��yadeler ve �avaklıdere beled�ye ���met b�nasında ve ��b�l Ta�s�lat 
aracında ta�s�lat yapılmaktadır. �ü�enlenen makbu�ların d�p k�çanları sıra numarası �le mu�a�a�a 
ed�lerek te�t��e �a�ır �alde tutulmaktadır.

 2.1 - Gelr Kesn Hesabı (2021) 

�el�r ��r�m��
 Tüm �eled�ye alacaklarının ta�s�latı yapılarak ta�s�lat makbu�u dü�enlenmekte, ve�neler�n 
��t�yacı �lan ta�s�lat makbu�larının tem�n ed�lmes� dü�enlenen makbu� �le ta�s�latın k�ntr�l 
ed�lerek ta�s�lat b�rdr�larının dü�enlenmes� yapılan ta�s�latın tesl�mat mü�ekkeres� �le bankaya 
tesl�m�, 

Ta�akkuk ��r�m� �

 �eled�yem���n ta�m�n� bütçes�n�n yapılması �ç�n müdürlüklere bütçe �a�ırlık çağrısının 
yapılması, müdürlük tekl��er�n�n b�rle�t�r�lmes�, bütçe tekl��n�n �a�ırlanarak yasal pr�sedürün 
tak�b� ve s�nuçlandırılması. �eçm�� yıl �esaplarına a�t �ütçe �es�n Hesap �etveller� ve ekler�n�n 
�a�ırlanarak yasal pr�sedürün tak�b� ve s�nuçlandırılması, �eçm�� yıl �esaplarına a�t Sayman 
Y�net�m ��nem� Hesabı ve ekler�n�n �a�ırlanması. Her ay 1 aylık m��an ve bütçe �el�r���derler� 
ver�ler�n�n �amu ��l�� S�stem��ne �nternet �rtamında ver� ��r��� yapılması, Ödenek yeters��l�ğ� 
durumlarında münakale (aktarma ) yapılması,
Ta�ınır kayıtlarının mu�asebe kayıtlarıyla k�ntr�lü ve k�ns�l�des�, yapılacak denet�mlere �a�ırlık 
te�k�l etmek ü�ere �arcama evraklarının usul ve mev�uata uy�unluk y�nünden k�ntr�lü de 
yapılmakta �lup �arcama b�r�mler�ne �erekl� b�l��ler ver�lmekted�r. 
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1- Ve�at,Alım Satım,��be ve ben�er� ��b� nedenlerden dolayı mülk�yet� değ�şen �ayr�menkuller�n 
beyanlarını kabul ederek b�l��sayar ortamına aktarmak.

�- Sosyal �üvences� olmayan vatandaşlara ver�len Yaşlılık Maaşı, Bağkur, Emekl� Sandığı �le �l��l� 
�ayr�menkul araştırma evraklarının tan��m�n� yapmak.

          

6- İlçe Tarım Müdürlüğünün �oğrudan �el�r �esteğ� �ç�n ver�len evrakların doldurulup 
onaylanması.

Emlak (Ç.T.V.� Serv�s� �

 EMLAK SERVİSİ ŞEFLİĞİMİZCE SUNULAN HİZMETLER

3- Bakıma muhtaç olan �ak�r asker a�leler�ne ver�len asker maaşı, asker� sağlık karneler�yle �l��l� 
�ayr�menkul soruşturma evraklarının tan��m�n� yapmak.

 1319 Sayılı Emlak Ver��s� Kanununa �öre ÇTV,  b�na, arsa ve ara�� mükelle�er� tara�ından 
elden veya posta �le �önder�len Emlak Ver��s� b�ld�r�mler�n� kabul etmek, tahakkuklarını oluşturmak 
�erek mükelle� �erekse �dare tara�ından yapılan hataları �nceleyerek �erekl� dü�eltme ve terk 
�şlemler�n� yapmak, kurumlar ve mükelle�er tara�ından �önder�len ya�ılar �le ver�len d�lekçeler�n 
�ncelenerek süres� �ç�nde net�celend�r�lerek cevap ver�lmes�, yapılan dev�r, teml�k ve satışların 
mükelle�n dosyasına �şlenmes�, yukarıda sayılan bütün �şlemlerle �l��l� bel�eler�n dosyalanarak 
arş�vde saklanması ��b� �şlemler yapılmaktadır. 

�- �ıda ve Kömür yardımlarıyla �l��l� �ayr�menkul araştırma �ormlarını dü�enlemek. 
    
�- �rman Böl�e �e��ğ�n�n �rman Köylüsünün ve Köylerde bulunan ağaçların kes�mler�yle �l��l� 
mülk�yet evraklarının doldurulması ve tan��m� yapmak.

7- Tedaş�ın �ava� �at çek�mler�nde ara��ler�nden �eçen hat d�rekler�yle �l��l�  ara��n�n k�me a�t 
olduğu b�ld�r�r ara�� dökümler�n� tan��m�n� yapmak.

8- Adl� vakalarda �ak�r olup Adl�yede Avukat tutacak parası olmayan vatandaşların 
�ayr�menkuller�yle �l��l� �erekl� evrakların onayı ve tan��m�n� yapmak.

9- İşyer� açılışı,otuma ��n�,yapı kullanım ���n bel�eler�yle �l��l� evrakların onaylanması.

1�- Mal� durumu �ayı� olup �n�vers�tey� ka�anan öğrenc�lere ver�len yol harçlarıyla �l��l� bakmakla 
yükümlü olan anne ve babalarının �ayr�menkuller�n�n araştırılması �erekl� evrakların dü�enlenmes�.

11- Mahalleye dönüşen Köy ve Kasabalarda ve Alaşeh�r Merke�de �kamet eden vatandaşlarımı�ın 
almış oldukları �ayr�menkuller�n beyanları b�l��sayar ortamında alınmakta kayıt altına alınmaktadır
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TÜM GÖREV VE SORUMLULUKLARINI 
GERÇEKLEŞTİRİRKEN YETKİSİNİ AŞAĞIDA BAŞLIKLAR HALİNDE BELİRTİLEN 
KANUN VE YÖNETMELİKLERDEN ALMAKTADIR.

- 3194 sayılı İmar Kanunu 

- �393 sayılı Beled�ye Kanunu, 
- 4708 sayılı Yapı Denet�m Hakkında Kanunu, 
- 6360 sayılı Büyükşeh�r Beled�yes� Kanunu, 
- 634 sayılı Kat Mülk�yet� Kanunu, 
- İmar Y�netmel�ğ�, 

- 2863 sayılı Kültür ve Tab�at Varlıklarını Koruma Kanunu 

- Otopark Y�netmel�ğ�, 
- B�naların yangından korunması hakkında y�netmel�k, 

- Tad�lat �ro�es� tasd�k ed�p tad�lat ruhsatı vermek 

- Yapı Ruhsatı düzenlemek

- Tehl�kel� b�naları tetk�k ed�p rapor tanz�m etmek 

- �ro�e kontroller�n�n yaparak tasd�klemek,

- Tasd�k ed�len pro�elere Yapı �z�n belges� vermek 

- Şehr�n gel�şme y�n ve ha��mler�n� bel�rleyerek yen� rezerv alanları tesp�t etmek bununla �lg�l� 
planları hazırlatmak, gerekl� çalışmaları yapmak

- İskân ruhsatı vermek, 

- Yola Terk, Tevh�t ve ��raz �şlemler� yapmak, 

 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

- M�mar, Mühend�s ve Şeh�r �lan�ılarının kaydını tutmak

- İmar Durumunu Tanz�m etmek,       

b) Kes�nleşen 1/�000 �lçekl� nazım �mar planları doğrultusunda 1/1000 �lçekl� �mar planlarını, ıslah 
�mar  planlarını ve değ�ş�kl�kler�n� yapmak veya yaptırmak, yapılan planları/ plan değ�ş�kl�kler�n� 
hazırlamak, başkanlık makamının olurlarıyla Beled�ye Me�l�s�ne  sunmak, Beled�ye Me�l�sler�n�e 
uygun g�rülen ve onay-�lan aşaması tamamlanarak kes�nleşen �mar planlarının, parselasyon 
planlarını yapmak/yaptırmak karar alınmak üzere üzere  hazırlanan dosyaları Başkanlık Makamı 
olurlarıyla Beled�ye En�ümen�ne sunmak. Kes�nleşen parselasyon planlarını askı ve �lan �şlemler� 
yapıldıktan sonra tes��l yapılmak üzere Kadastro/tapu Müdürlükler�ne �letmek,

- B�na kontrolü yapmak, 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SINIRLARI 
İÇERİSİNDE AŞAĞIDA BAŞLIKLAR HALİNDE BELİRTİLEN HİZMETLERİ 
SUNMAKTADIR. 

d) Uygulama İmar planı bulunmayan alanlarda Uygulama İmar planlarını yapmak ve yaptırmak,

�) Me�l�s ve En�ümen kararını gerekt�ren d�ğer dosyaları Başkanlık Makamına  hazırlayarak 
sunmak,

- Ruhsat temd�d� yapmak, 

- Güçlend�rme ruhsatı vermek 

- Muvakkat �nşaat �zn� vermek, 

a) Beled�ye ve varsa mü�av�r alan sınırları �çer�s�ndek� tüm yapılaşmaların plan, �en, sağlık ve 
çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

- Sığınaklarla �lg�l� ek y�netmel�k, 

- 6360 sayılı yasa kapsamında plansız alanlarda �zell�kle kırsal kes�mlerde yaşayan vatandaşların 
barınma �ht�yaçlarının karşılamaları �ç�n t�p pro�eler hazırlamak ve �ht�yaç sah�pler�ne en �y� 
şartlarda bu h�zmet� sunmak,
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�) ��naya a�t mal sah�pler� ya da vek�ller�nce müdürlüğe sunulan projeler� �nceleyerek onaylamak,

�) �naylanan planlar doğrultusunda parseller�n Yol kotlarını ve İmar Çaplarını hazırlamak ve talep 
üzer�ne �l��l�ler�ne vermek,

m) İmarsız ��l�ede �erekl� denet�mler� yapmak mevzuata aykırı yapılaşma tesp�t ed�lmes� hal�nde 
�erekl� yasal �şlemler� ve yaptırımları uy�ulamak ve uy�ulatmak,

k) İnşaat �uhsatı ve ekler�ne uy�un olarak ��ten ��nalara mevzuat doğrultusunda yapı kullanma �z�n 
�el�es� vermek, 

�) ���� �ayılı yasa �le k�yden mahalleye d�nüşen yerleş�m yerler�nde esk� yapıların 
ruhsatlandırılması �ç�n rapor hazırlamak, yen� yapılaşmalar �ç�n �mar durumu ve t�p projeler�n� 
hazırlamak.

 MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

p) �üdürlüğe �elen yazı ve d�lekçeler� süres� �çer�s�nde yanıtlamak,

e) Yetk� sınırları �ç�nde �ulunan tüm alanlarda �mar düzenlemes� yapmak suret�yle daha �y� ve 
yaşanıla��l�r ��r çevre oluşturmak, �u amaçla halkı ��l��lend�rmek,

c) �üdürlük ��rev kapsamına ��ren �ütün �şler� sevk ve �dare ederek �ereken denet�mler� yapmak,

h) �naylanan projeler doğrultusunda yapı �z�n� vermek,
�) İnşaatı süren yapıların ruhsatına uy�un devam ett�ğ�ne da�r tüm v�zeler�n� yapmak� yaptırılmasını 
sağlamak,
j) Yapı denet�m ��rmalarının �anun ve y�netmel�kten �elen �ş ve �şlemler�n�, �u �rmalarla �l��l� 
d�ğer kurumlarla �erekl� yazışmaları yapmak,

l) İmarlı ��l�ede İnşaatı devam eden ya da ��ten yapılardak� ruhsat ve ekler�ne aykırı hususların 
tesp�t� hal�nde mevzuat doğrultusunda �şlem yaparak yaptırımları uy�ulamak ve uy�ulatmak,

n) �osyaların arş�vde usulüne uy�un olarak saklanmasını sağlamak,
o) �evzuata, �eh�rc�l�k ve planlama �lke ve esaslarına aykırı karar alan �urum ve kuruluşların 
kararlarına karşı �erekl� araştırmaları yaparak �erekt�ğ�nde �ukuk İşler� �üdürlüğüne ��rüş 
��ld�rmek,

�) İlçe halkının yaşam kal�tes�n� artıracak mek�nsal projeler üretmek,
r) �n�ell� ya da en�els�z herkese h�zmet vere��lecek n�tel�kte  ��z�k� ve sosyal çevre koşullarının 
�y�leşt�r�lmes� �ç�n projeler �el�şt�rmek �le ��revl� ve yetk�l�d�r.

İmar ve �eh�rc�l�k �üdürü ��rev ve h�zmetler�nden �türü �eled�ye �aşkanı ve �ağlı olduğu �aşkan 
yardımcısına karşı sorumlu olup;
a) �u y�netmel�kte  açıklanan İmar ve �eh�rc�l�k �üdürlüğünün ��rev alanına ��ren tüm 
h�zmetler�n �l��l� mevzuata uy�un, etk�l�, ver�ml� ve ekonom�k yürütülmes�n� sağlamak,
�) �üdürlüğün ��rev alanına ��ren konularla �l��l�, mevzuatı, yar�ı kararlarını ve yayınları tak�p 
etmek, personel�n� ��l��lend�rmek ve eğ�tmek,

d) �ersonel�n�n tüm �zlük �şlemler�n�n yürütümünü sağlamak,
e) İl��l� y�netmel�ğe uy�un olarak müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetk�l�ler�n� �el�rlemek ve 
taşınır �şlemler�n�n �erçekleşmes�n� sağlamak,
�) �üdürlüğün çalışma ve stratej�k planlarının, �aal�yet raporlarının, per�ormans değerlend�rmes�ne 
esas olacak rapor ve �stat�st�kler�n oluşturulmasını ve sonuçlar üret�lerek uy�ulamaya �eç�r�lmes� 
çalışmalarını yürütmek,
�) �üdürlüğün �enel �ş yürütümü konularında �l��l� ve yetk�l� merc�lere müdürlük ��rüşü 
hazırlamak,
h) �üdürlüğün �ütçe taslağını hazırlatmak; harcama yetk�l�s� olarak ���� sayılı yasada �el�rlenen �ş 
ve �şlemler�n �erçekleşt�r�lmes�n� sağlamak,
�) İhale yetk�l�s� olarak, �l��l� yasada �el�rlenen �ş ve �şlemler�n �erçekleşt�r�lmes�n� sağlamak,
j) ��s�pl�n ve s�c�l am�r� sı�atıyla �l��l� kanun ve y�netmel�kler çerçeves�nde hareket etmek,
k) Çalışma alanına ��ren ve �aşkanlık makamınca ver�len d�ğer ��revler� yapmak
l) İşlemler esnasında çıka��lecek çeş�tl� sorunlar hakkında �ukuk İşler� �üdürlüğünden ��rüş   
tale��nde �ulunmak ve �u ��rüş doğrultusunda tekn�k düzenlemey� oluşturmak,
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 ÜST SORUMLULARIN GÖREV,  YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 EKİPMANLARI

�ar�ta Mühend�s�  : Mustafa BİRGÜL  

 Büroların �şley�ş�nde yardımcı olmak, ��r�mler arasındak� koord�nasyonu sa�lamak ve 
��r�mler�n denet�m�nde İmar ve Şeh�rc�l�k Müdürüne yardımcı olmak üzere yeter� kadar İmar ve 
Şeh�rc�l�k Müdürü Üst Sorumluları ��revlend�r�l�r. Üst sorumlular ��rev ve yetk�ler�n� sürdürürken 
müdüre karşı sorumludurlar.

 

(2) Üst Sorumlu;

İnşaat Tekn�ker�    : Sadett�n PEKER

�ar�ta Tekn�ker�  : Uysal AYGÜN

Mak�ne Tekn�ker�  : Mehmet ELTİMUR 

S�UT� S �� GPS Öl�üm C�hazı

�) Müdürün ��revler�ne yardımcı olmak �le ��revl� ve yetk�l�d�r,

Arş�v �alışanı   : Menderes AKIN

Şeh�r Plancısı   : İlker Dursun ÖZTÜRK

Personel  (İş��)  : Recep BATI 

�eolo�� Mühend�s�  :Merve GÜL

İnşaat Mühend�s�  : Sa�r� ERZAN 

İnşaat Mühend�s�   : Furkan YILDIZ

a) Kend�s�ne �a�lanan B�lüm ve Büroların �ş ve �şlemler�n�n �l��l� mevzuat �le Müdürden alaca�ı 
tal�mat ve yetk�ler �er�eves�nde uy�un, etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� yürütülmes�n� sa�lamak,

M�mar    : Em�ne Nur DEMİR�AN

�ar�ta Mühend�s�  : Burak ERAYBAT

Personel  (Memur)      : Mehmet ERDURAN

�ar�ta Mühend�s�    : �al�l DURAN

M�mar    : Yusuf İslam TAVŞAN

M�mar    : Alp Can ARIKAN

c)  Müdüre karşı sorumludur.

 PERSONEL DURUMU

Personel  (İş��)  : Yakup ECE 

17 adet ��l��sayar, 4 adet yazıcı, 4 adet scaner, 1 adet Canon İPF750 Yazıcı A0, 3 Adet Fotokop� 
Mak�nes�, 1 Adet Faks, 1 Adet Colortrac Smart LF SC42 Tarayıcı,

m) İş ve �şlemler�n ver�ml� ve ekonom�k yürütüle��lmes� ���n �l��l� mevzuata ��re İmar ve Şeh�rc�l�k 
Müdürlü�ünün ��revler�n� deruhte ede��lecek meslek �ruplarından ve �dar� personelden yeter� kadar 
�st�hdam ed�lmes�n� sa�lamak �le ��revl� ve yetk�l�d�r.
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Sa�ett�n PEKER  �Tekn�ker�

Harta Planlama Brm

Proje Kontrol Brm

Evrak Kayıt,Elektrk,
Su Abone, Numarataj
ve Arşvleme 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL UYGULAMA ŞEMASI

 MÜDÜRLÜK İCRAATLARI:

- İmar Yönetmel���� 

 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ  HARİTA PLANLAMA BİRİMİ GÖREV VE 
SORUMLULUKLARINI GERÇEKLEŞTİRİRKEN YETKİSİNİ AŞAĞIDA BAŞLIKLAR 
HALİNDE BELİRTİLEN KANUN VE YÖNETMELİKLERDEN ALMAKTADIR.

- ��� Sayılı Ge�e Kon�u Önleme Bölges� Kanunu

- 6360 Sayılı Büyük�e��r Bele��yes� Kanunu� 

 HARİTA PLANLAMA BİRİMİ İCRAATLARI

- 442 Sayılı Köy Kanunu 
- 2863 Sayılı Kültür ve Ta��at Varlıklarını Koruma Kanunu 

01/01/2021-31/12/2021 tar��ler� tar��ler� arasın�a İmar İ�ler� Mü�ürlü�ün�e ya�ılan ��ler�

- �393 Sayılı Bele��ye Kanunu� 

- 2981/3290 Sayılı İmar Uygulaması Kanunu 
- 3194 Sayılı İmar Kanunu 
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HARİTA PLANLAMA BİRİMİ BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI SINIRLARI İÇERİSİNDE AŞAĞIDA BAŞLIKLAR HALİNDE 
BELİRTİLEN HİZMETLERİ SUNMAKTADIR. 

- İmar Durumunu Tanz�m etmek, 
- Yola Terk, Tevh�t ve ��raz �şlemler� yapmak, 
- İmar Uygulaması Yaptırmak ve Yapılanları Kontrol Etmek, 
-İmar Planı Yapmak ve Yapılan İmar Plan �le Tad�latlarını Kontrol  
  Etmek ve Mecl�s Başkanlığına �unmak, 

 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

�) �naylanan planlar doğrultusunda parseller�n Yol kotlarını ve İmar Çaplarını hazırlamak ve talep 
üzer�ne �lg�l�ler�ne vermek,

 EKİPMANLARI

h) Dosyaların arş�vde usulüne uygun olarak saklanmasını sağlamak,

�) �ar�ta Planlama B�r�m�ne gelen yazı ve d�lek�eler� süres� ��er�s�nde yanıtlamak,

b) Kes�nleşen 1/5000 �l�ekl� nazım �mar planları doğrultusunda 1/1000 �l�ekl� �mar planlarını, ıslah 
�mar  planlarını ve değ�ş�kl�kler�n� yapmak veya yaptırmak, yapılan planları/ plan değ�ş�kl�kler�n� 
hazırlamak, başkanlık makamının olurlarıyla Beled�ye Mecl�s�ne  sunmak, Beled�ye Mecl�sler�nce 
uygun g�rülen ve onay-�lan aşaması tamamlanarak kes�nleşen �mar planlarının, parselasyon 
planlarını yapmak/yaptırmak karar alınmak üzere üzere  hazırlanan dosyaları Başkanlık Makamı 
olurlarıyla Beled�ye Encümen�ne sunmak� Kes�nleşen parselasyon planlarını askı ve �lan �şlemler� 
yapıldıktan sonra tesc�l yapılmak üzere Kadastro/tapu Müdürlükler�ne �letmek,

d) Uygulama İmar planı bulunmayan alanlarda Uygulama İmar planlarını yapmak ve yaptırmak,

- M�mar, Mühend�s ve �eh�r Plancılarının kaydını tutmak,

e) Yetk� sınırları ���nde bulunan tüm alanlarda �mar düzenlemes� yapmak suret�yle daha �y� ve 
yaşanılab�l�r b�r �evre oluşturmak, Bu ama�la halkı b�lg�lend�rmek,

�eh�r Plancısı  : İlker Dursun ÖZTÜRK

- Tekn�k Destek ve Koord�nasyon olarak gerekl� olan tüm �l�ümler� 

�ar�ta Mühend�s� : Burak ERAYBAT

- Apl�kasyon ve Vaz�yet Planlarını Kontrol Etmek ve �naylamak, 

c) Mecl�s ve Encümen kararını gerekt�ren d�ğer dosyaları Başkanlık Makamına  hazırlayarak 
sunmak,

�ar�ta Tekn�ker� : Uysal AYGÜN

�ar�ta Mühend�s� : �al�l DURAN

a) Beled�ye ve varsa mücav�r alan sınırları ��er�s�ndek� tüm yapılaşmaların plan, �en,sağlık ve �evre 
şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

ı) Mevzuata, �eh�rc�l�k ve planlama �lke ve esaslarına aykırı karar alan Kurum ve kuruluşların 
kararlarına karşı gerekl� araştırmaları yaparak gerekt�ğ�nde �ukuk İşler� Müdürlüğüne g�rüş 
b�ld�rmek,

g) B�naya a�t mal sah�pler� yada vek�ller�nce müdürlüğe sunulan pro�eler� �nceleyerek 

�) İl�e halkının yaşam kal�tes�n� artıracak mekansal pro�eler üretmek,

� adet b�lg�sayar, 1 adet yazıcı,  1 adet Canon İPF750 Yazıcı, 1 Adet Fotokop� Mak�nası

  yapmak, �Mask�-Fen İşler� Müdürlüğü-Park Bah�e-Emlak İst�mlak Müdürlüğü)

- B�na kontrolü yapmak, 

 PERSONEL DURUMU
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 FAALİYET ŞEMASI

• Planlama 

• Parselasyon  ( 18 Uygulaması )

 İCRAATLARI

• Yazı İşler� 

• İmar Durumu

• Tevh�t�İ�raz

 01�01�2021�31�12�2021 tar�hler� arasında İmar ve �eh�r��l�k İşler� �üdürlü�ü �ar�ta 
Planlama ��r�m�n�e yapılan �şler�

 İMAR PLANLARI - İMAR UYGULAMALARI

3. 6360 sayılı yasa kapsamında köyden mahalleye dönüşen Yerleş�m yerler�nde Köy Yerleş�m Planı 
sınırları hazırlanmış ve �lg�l� kurumlarla yazışmalar devam etmekte olup uygun görüşler� gelenler�n 
�an�sa �üyükşeh�r �eled�yes�ne sunulmuş olup �şlemler devam etmekted�r.

�. �lı�a �ahalles�nde �ülk�yet� �eled�yem�ze a�t olan 12�3 ada 11 ve 12 parselde yapılması 
planlanan �uzur Ev� ve Kreş Tes�s�n�n Plan tad�latı ve İmar Uygulama çalışmaları tamamlanmış 
olup, proje aşamasındadır.

2. İlçem�z genel�ndek� 2. etap  1. , 2. ve 3. Dere�e Arkeoloj�k ��t Alanında bulunan taşınmazlar �ç�n 
Koruma Amaçlı İmar Planı �şlem� �le �lg�l� oluşan sıkıntılar �evre ve �eh�r��l�k �akanlı�ına �let�l�p 
tüm evrakları �le b�rl�kte tak�b� yapılarak var olan sıkıntılar �akanlık yazısı alınarak çözülmüştür ve 
şuan 2. Etap Koruma Amaçlı İmar Planlarının kurum görüşler� tamamlanma aşamasına gelm�ş 
bulunmakta olup, gelen görüşlere �st�naden İmar Planları �an�sa �üyükşeh�r �eled�yes�ne 
�let�le�ekt�r. 

12. P�yadeler�İstasyon mahalles� İmar planı �ç�n çalışmalar devam etmekte olup, �an�sa �üyükşeh�r 
�eled�yes�ne yazısı yazılmıştır.

11. İlçem�z Yeş�lyurt �ahalles�ne İmar planı ve �ev�ut Plan notlarına İlave Plan �otlarının 
eklenmes� çalışmaları devam etmekted�r.

10. İlçem�z Tepeköy �ahalles�nde yapılması planlanan �rgan�ze �anay� �ölges� �ç�n Kurum 
Görüşler� çalışmaları devam etmekted�r.

�. Kurumlardan ve şahıslardan talep olarak �let�len tüm �lave �mar planı ve tad�lat talepler� mev�ut 
onaylı �mar planlarımıza ve kurum görüşler�ne �st�naden kontroller� ve �n�elemes� yapılarak 
�eled�ye �e�l�s�ne sunulmuştur. 
6. 6360 sayılı yasa �le Kapanan �eldeler�n 31�� sayılı İmar Kanunun 18. maddes�ne �st�naden �mar 
uygulama çalışmaları başlatılmıştır.

1.  201� yılında �lave �mar planı olarak onaylanan ve �lı�a�Kurtuluş �le Yen�mahalleler� kapsayan 
alana �l�şk�n �an�sa �üyükşeh�r �eled�yes�n�e �mar uygulaması �hales� yapılmış olan ve �an�sa 2. 
İdare mahkeme kararının 201���0��2018�3�� sayı �le �ptal olan ger� dönüşümü hazırlana�ak olan 
alana �l�şk�n İlave �ev�zyon İmar planı �ç�n �0 Adet Kurum Görüş yazısı yazılmış olup gelen 
görüşler do�rultusunda �şlemler yürütülmekted�r.



162

 ALAŞEHİR 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
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 ���������� �l� ���������� tar��l�r� ara�ında ��� ad�t �mar durumu m�ra�aatı yapılmış  �� 
tal�p �a��pl�r�n� �unulmuştur.  

 ��r����m�� �ç�nd� �ldu�u ���� B�l�d�y�m�� d���r ��r���l�r� �ç�n ��r�kl� �lan �ar�ta �� 
planlarla �l��l� ��r�kl� ��l�� �� ��l�� alış��r�ş� �a�lanmakta� ��t�n�ld��� takd�rd� �ayı�al �rtamda 
planlar �� �al��a�ır �ar�talar ���r�nd� ulaşım �t�d�� ara�� kullanımı� ��kak ���ml�r� t��p�t� ��. ���� 
çalışmalar yapılmaktadır.                        

 Bu çalışmalar yanında �laş���r �lç� �ınırları kap�amında planı yapılan �� ��n�� 
planlanmamış �lan alanlarla �l��l� �larak Tarım �l ��d�rl���yl� ��rl�kt� ara�� �t�d� �tarım alanları� 
yapılaşmış alanların t��p�t� ��.� çalışmaları yapılmıştır. 

 İMAR DURUMU

 ��r����m�� m�lk �a��pl�r� tara�ından yapılan ya�ılı �� ���l� m�ra�aatlarla �l��l� �larak �mar 
durumu ��r�l�p� ��r�lm�y������ ��r�lm�y���k ��� ��r�kç�l�r� �unulmakta� �mar planı tad�lat tal��� 
��t�m�n�n ��r�kl� �lup� �lmadı�ı ��t�n�l�n d���nl�m�n�n yapılıp yapılmaya�a�ı� �l��l� ya�a �� 
y�n�tm�l�kl�r ç�rç�����nd� n� ş�k�ld� yapıla��l����� k�nularında ��l��l�r ��r�lm�y� d��am 
�tm�kt�d�r.
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 2021 YILI MECLİS KARARLARI

���������� ��� ���������� ��������� �������� �� ����  ����� ����� ���� ����������� �� ���� 
�������������������� ���� ������������������ ����������� ���� ��������� ��������� ��. �������� 
�������� ���������� ��������� ����������������� �������� �� ������ ������������. 
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 2021 YILI ENCÜMEN KARARLARI

���������� ��� ���������� ��������� ��������  �� ����  ����� �������� ����������� ��������� 
����������������� �������� �� ������ ������������. 
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������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������.
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• ���� ����������� 

 HARİTA İŞLERİ:

• �������� ������������� ���� ���������� ������� ��� ����� ���� 
• ���������� ������ ���������� ���� ��� ���� �������� ���������� ����������

• T���� ������  �������� ������
• ������ ���� ������ 
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• Ya�ı ��lla�ma ���sa�ları��a ���a k���l�r���� ko��roll�r���� �a�ılması.
• ���� sa�ılı �asa�ı� ��. ma��� ����laması �os�aları ���r���� çalı�ılması.

• ����rl���m�� �����s���� �ar��a �la�lama ��r�m���� ���� �ılı �ç�r�s���� ���� a��� �a�ı�ma �� 
�kl�r� ����� ��rak  �a�ılmı� ol��� ��r��� �a�ılmı��ır.

• ��r�mlararası �a�ı�malar ���o��k���r� kal�ırma ��arımsal amaçlı �a�ılar �ç�� ����.���o��rmal���� 
���r��l�r���arımsal amaçlı Ya�ı�����k�a� ��ç�k�a� ��s��a�� �a�ılması�akar�akı����� �s�as�o��� 
Çok �maçlı ��k��l�k �alo�� �a�ılması ��. k�r�m �a�ı�maları �a�ıl�ı.� 
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������������������������������������������������������������V����������������������������
�������������������������������������������������������������T���������������������������������
���������������
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RÖPERLİ KROKİ (Temel Vzes) İÇİN YERİNDE YAPILAN İNCELEMELER
BİNA TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU DÜZENLEMESİ VE
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 Araz Ölçümler; 

�- İ�ta�yon �a�alle��nde �ark �pl�ka�yon� yapıldı.

12- �a�aklıdere �a�alle��nde �eled�yem��e a�t olan par�ele park çalışma�ı yapılma�ı �ç�n 
apl�ka�yon yapıldı.

1�- �enan ��ren �arkında kapalı �a��� çe�re��nde �al��a�ır yapıldı.

6- �at�� ma�alle��nde �en İşler� �üdürlü�ünün tale�� ü�er�ne  yol apl�ka�yon� yapıldı.

11- �elemenler �a�alle��nde �en İşler� �üdürlü�ünün tale�� ü�er�ne  yol apl�ka�yon� yapıldı.

3- ��ıtepe �a�alle��nde �en İşler� �üdürlü�ünün tale�� ü�er�ne  yol apl�ka�yon� yapıldı.

�- �elemenler �a�alle��nde �en İşler� �üdürlü�ünün tale�� ü�er�ne  yol apl�ka�yon� yapıldı.

�- �or��mke�erler �a�alle��nde �en İşler� �üdürlü�ünün tale�� ü�er�ne  yol apl�ka�yon� yapıldı.

16- �l�an �a�alle��nde �en İşler� �üdürlü�ünün tale�� ü�er�ne  yol apl�ka�yon� yapıldı.

20- Yeş�ly�rt �a�alle��nde �en İşler� �üdürlü�ünün tale�� ü�er�ne  yol apl�ka�yon� yapıldı.

�- ��rt�l�ş �a�alle��nde �ark �pl�ka�yon� yapıldı.
10- ��rt�l�ş �a�alle��nde T����ye a�t olan �ınırların te�p�t� �e �lçümü yapıldı.

14- Tüm İnşaatların Yapı ��llanma ����at�İşyer� Te�l�m���perl� �rok� �e Temel çekme 
me�a�eler�n�n kontroller� �dem�r �a�lantı�ı �e kalıp çakıldı�ı d�r�mda� yapılmaktadır. 

1�- �a�aplı �a�alle��nde �en İşler� �üdürlü�ünün tale�� ü�er�ne  yol apl�ka�yon� yapıldı.
1�- �mlak ��t�mlak �üdürlü�ünün �atmış old��� taşınma�ların �pl�ka�yon ��lçüm� �şler� 
yapılmaktadır.

1�- ��r�dere ma�alle�� �açak Yapı �üdürlü�ünün tale�� ü�er�ne  yol apl�ka�yon� yapıldı.

1- �emal�ye �a�alle��ne �en İşler� �üdürlü�ünün tale�� ü�er�ne Yol apl�ka�yon� yapıldı.
2- �l�der�ent �a�alle��nde �en İşler� �üdürlü�ünün tale�� ü�er�ne Yol �pl�ka�yon� yapıldı.

4- �or��malayaka �a�alle��nde �en İşler� �üdürlü�ünün tale�� ü�er�ne  yol apl�ka�yon� yapıldı.

13- �akır�aal� ma�alle�� �en İşler� �üdürlü�ünün tale�� ü�er�ne  yol apl�ka�yon� yapıldı.
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�a��� �� ��l����l�� �a�all����d� ��� ��l��� ��d��l������ �al��� ������� Y�l apl��a�y��� yapıldı.

��ı��p� �a�all����d� ��� ��l��� ��d��l������          ���a� ����� �a��ı �lı� yapıla�a� �al��a�ı�     
�al��� ������� y�l apl��a�y��� yapıldı.      yapıldı.
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�a�a�la� �a�all����d� ��� ��l��� �üdü�lü�ü�ü� �al��� ü������ Y�l apl��a�y��� �� ��l�� pa��� 
ölçümü yapıldı.

�l�d������ �a�all����d� �a�� �pl��a�y��� yapıldı.

��l�m��l�� �a�all����d� ��� ��l��� �üdü�lü�ü�ü� �al��� ü������ Y�l apl��a�y��� yapıldı.
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 EKİPMANLARI

 PERSONEL DURUMU

2 adet b�lg�sayar, 1 adet Kyocera KM 2050 yazıcı ve �otokop�,1 adet �� tarayıcı  

• Ruhsat

İş Yer� Açma �alışma �örevl� Memuru : Mehmet ERDURAN
Abonel�k ve Numarata� �örevl� �ersonel : Recep BATI

 FAALİYET ŞEMASI
·• Yazı İşler� 
·• İmar ve Şeh�rc�l�k Müdürlüğü 

 İCRAATLARI
1- İş Yer� Açma Ve �alıştırma Ruhsat İç�n Tesp�t� �le �lg�l� olarak 391 adet evrak düzenlenm�şt�r.
2- Elektr�k abonel�ğ� �ç�n 67 adet,�u abonel�ğ� �ç�n 110 adet ve Numarata� belges� �ç�n 102 adet 
olmak üzere toplamda 670 adet evrak düzenlenm�şt�r.
3- Yapı Kullanma Ruhsatı bulunmayan b�nalara Elektr�k,�u bağlanması ve Numarata� �ç�n yer�nde 
�nceleme yapılarak �6360 sayılı yasa �le kapanan köylerde 2012 ve 57�4 sayılı beldeler ve merkezde 
bahse konu yasalara �st�naden, planlı alanlarda ruhsatı bulunmayan yerlerde 2004 önces� yapılar ve 
200� önces�nde Yapı Ruhsatı alan yapılar) fotoğrafları, emlak kayıtları, uydu fotoğrafları ve muhtar 
beyanları alınarak uygun görülen 67 adet b�naya elektr�k bağlanması �ç�n �EDİ� A.Ş.'ye yazıları 
yazıldı. 

5- �erek merkez mahallem�zde ve kapanan beldelerde gerekse 6360 yasa �le tüzel k�ş�l�kler� 
kaldırılarak mahalleye dönüşen köylerdek� 391 adet yapılara �ş yer� açma ve çalıştırma ruhsatı 
düzenlenmes� �ç�n �abıta Müdürlüğüne rapor yazılmıştır.

4- B�naya �çme suyu bağlanması �ç�n �6360 sayılı yasa �le kapanan köylerde 2012 ve 57�4 sayılı 
beldeler ve merkezde  planlı alanlarda ruhsatı bulunmayan 2004 önces� yapılar ve 200� önces�nde 
Yapı Ruhsatı alan yapılar) fotoğrafları, emlak kayıtları, uydu fotoğrafları ve muhtar beyanları 
alınarak uygun görülen 110 adet b�naya İçme suyu bağlanması ve numarata� �ç�n MA�Kİ'ye rapor 
yazıları yazıldı.

 Müdürlüğümüz Ruhsat b�r�m�nde� Yen� Yapılacak olan yapılara �nşaat Ruhsatı 
düzenlenmes�, Ruhsat Yen�lemes�, Kentsel dönüşüm kapsamına alınan b�nalar veya ruhsat alınması 
planlanan parselde bulunan esk� yapının kaldırılması �ç�n Yanan Yıkılan Ruhsatı, Yapı Ruhsatlı ve 
mevzuat hükümler�ne göre tamamlanan yapılara Yapı Kullanma Ruhsatı düzenlenmes�, 6360 �ayılı 
kanun kapsamında ruhsatı bulunmayan esk� yapılara elektr�k ve su abones� veya İş Yer� Açma 
Ruhsatı İç�n Rapor düzenlenmes� �şlemler� h�zmet� ver�lmekted�r. Bu kapsamda Müdürlüğümüz 
Ruhsat b�r�m�nce 2021 Yılı �çer�s�nde�
• 256 Adet �ro�e ve ekler� �ncelenerek müdürlüğümüzce uygun görülen pro�elere 242 adet Yapı 
Ruhsatı ver�ld�.
• 130 Adet pro�e ve ekler�ne uygun görülen b�naya Yapı Kullanma İz�n Belges� düzenlend�.

• 35 Adet Verg� Da�res� yazışması,
• 14� adet ��K �l�ş�ks�zl�k belges� yazışması yapılmıştır.
• 96 adet m�mar� pro�en�n ön �ncelemes� yapılmıştır.

• 41 adet Yanan Yıkılan Ruhsatı �Kentsel dönüşüm kapsamında) düzenlend�.

• Yapı Denetm 
 Müdürlüğümüzce Yapı Ruhsatı ver�len yapı denet�ml� b�naların kontroller� yapılarak� 
• 91 Adet İş Yer� Tesl�m�,

• 75 Adet Yapı Kullanma raporu,
• 75 adet İş b�t�rme belges� düzenlenm�şt�r.

• Kentsel Dönüşüm kapsamında r�skl� yapı kararı alınan ve yıkım kararı çıkan yapıların kontroller� 
yapıldı. Yıkımı gerçekleşmeyen yapı sah�pler�ne yıkım �ç�n tebl�gat ver�ld�.

• 290 Adet �aked�ş Raporu,

• 72 Adet Şant�ye Şefl�ğ� �st�fasından ve Yapı denet�m fesh�nden dolayı yapı tat�l zaptı düzenlend�.



176



177
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 İNSAN KAYNAKLARIMIZ

 FİZİKİ KAYNAKLARIMIZ 

           B�r�m�m�z�n �z�k� kaynakları� Beşeylül Mahalles� Turhan Alakent Caddes� �o�39 sayılı 
yerde bulunan ��zmet b�namızdak� h�zmet büromuz ve büro �ç� malzemeler� (B�lg�sayarlar ve 
donanımları serv�s elaman masaları, sandalyeler� ve sehpaları vb.), b�r adet 45 KB 7164 plakalı 
�suzu Dma� araç, B�r adet 45 AGL 596 Ford Tourneo  B�r Adet  45 AGL 592 plakalı Renault 
Kangou marka ara�ımız, �k� adet 45 KB 6709,ve 45 KB 6710 plakalı Yamaha YBR, ve Grande 5000 
Elektr�kl� Motos�klet�m�zd�r.

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu          CD/DVD Kaynaklar                       

Beled�ye Me�l�s Kararları                 Elektron�k �osta                              

 Zabıta ��zmetler� b�r�m� olarak �nsan kaynaklarımızın 1 Zabıta Müdürü, 2 Zabıta Am�r�, 1 
Zabıta Saha Sorumlusu 2 Santral Memuru 4 Şoför 1 Ölçü Ve Ayar Memuru ve 23 zabıta memuru, 
olmak üzere toplam 34 personelden oluşmaktadır.

 BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Beled�ye En�ümen Kararları                            E�ma�l 

     BASILI KAYNAKLAR (MEVZUATLAR)     ELEKTRONİK KAYNAKALAR 

�şyer� Açma Ve çalışma Ruhsatlarına �l�şk�n Yönetmel�k
657 Sayılı Devlet Memurları kanunu ve Bağlı Yönetmel�kler

5393 Sayılı Beled�ye Kanunu                   �nternet Kaynaklı B�lg� kaynakları     

Beled�ye Zabıta Yönetmel�ğ�          Web tabanlı kaynaklar                    

2872 Sayılı �evre Kanunu ve �lg�l� Mevzuat 
5216 ve 6360 Sayılı Büyükşeh�r Beled�yeler� Kanunu ve bağlı yönetmel�klerden
6331 Sayılı �ş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanunu ve bağlı yönetmel�klerden,

 

7201 sayılı Tebl�gat Kanunu ve �lg�l� Yönetmel�kler 

Cumhurbaşkanlığı Kararnameler�, Genelgeler�, K�K, Bakanlar Kurulu Kararları ve d�ğer Zabıta 
Müdürlüğü �lg�lend�ren Kanun, Yönetmel�k, Tüzük vb. yürürlüktek� d�ğer mevzuat hükümler�.

2) Beled�ye�e yer�ne get�r�le�eğ� bel�rt�l�p de mah�yet� �t�bar�yle beled�yen�n mev�ut d�ğer 
b�r�mler�n� �lg�lend�rmeyen ve beled�ye zabıta kuruluşun�a yer�ne get�r�lmes� tab�� olan görevler� 
yapmak.

 GÖREVİ -YETKİ–SORUMLULUKLARI 

2918 Sayılı Karayolları Tra�k kanunu �lg�l� Mevzuat 

a) Beldenn düzen ve esenlğ le lgl görevler;

 Görevler

3) Beled�ye karar organları tarafından alınmış kararları, em�r ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını 
�zlemek,

1) Beled�ye sınırları �ç�nde belden�n düzen�n�, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp 
korumak ama�ıyla kanun, tüzük ve yönetmel�klerde, beled�ye zabıtasın�a yer�ne get�r�le�eğ� 
bel�rt�len görevler� yapmak ve yetk�ler� kullanmak.

Zabıta Memurlarının görev, yetk� ve sorumlulukları Zabıta Yönetmel�ğ�nde bel�rlenm�ş olup, 
aşağıdak� şek�lded�r.

  Beled�ye zabıtasının görevler� şunlardır�MADDE 10 – (1)

4) �lusal bayram ve genel tat�l günler� �le özell�k taşıyan günlerde yapıla�ak törenler�n gerekt�rd�ğ� 
h�zmetler� görmek.
5) Cumhur�yet Bayramında �ş yerler�n�n kapalı kalması �ç�n gerekl� uyarıları yapmak, tedb�rler� 
almak, bayrak asılmasını sağlamak.
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20) 14�6�1989 tar�hl� ve 3572 sayılı �şyer� Açma �uhsatlarına Da�r Kanun Hükmünde 
Kararnamen�n Değ�şt�r�lerek Kabulüne Da�r Kanun �le 14�7�2005 tar�hl� ve 2005�9207 sayılı 
�akanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan, �şyer� Açma ve �alışma �uhsatlarına �l�şk�n 
Yönetmel�k hükümler� gereğ�nce, �şyer�n�n açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetk�l� 
merc�lerce ver�len �şyer� kapatma cezasını uygulamak ve gereken �şlemler� yapmak.

7) �eled�ye cezaları �le �lg�l� olarak kanunlar uyarınca beled�ye mecl�s� ve encümen�n�n koymuş 
olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekl� �şlemler� yapmak.

6) Kanunların beled�yelere görev olarak verd�ğ� tak�p, kontrol, �z�n ve yasaklayıcı hususları yer�ne 
get�rmek.

14) 30�6�1934 tar�hl� ve 2548 sayılı �eza �vler�yle Mahkeme ��naları �nşası Karşılığı Olarak 
Alınacak Harçlar ve Mahkumlara �dett�r�lecek Y�yecek �edeller� Hakkında Kanuna göre 
cezaev�nde hükümlü olarak bulunanlar ve 11�8�1941 tar�hl� ve 4109 sayılı Asker A�leler�nden 
Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat 
edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

11) 25�4�2006 tar�hl� ve 5490 sayılı �üfus H�zmetler� Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 
31�7�2006 tar�hl� ve 25245 sayılı �esm� �azete�de yayımlanan Adres ve �umaralamaya �l�şk�n 
Yönetmel�k çerçeves�nde b�nalara ver�len numaraların ve sokaklara ver�len �s�mlere a�t levhaların 
sökülmes�ne, bozulmasına man� olmak.

15) 26�5�1981 tar�hl� ve 2464 sayılı �eled�ye �el�rler� Kanununa göre, �z�n ver�lmeyen yerler�n 
�şgal�ne engel olmak, �şgaller �le �lg�l� tahs�lat görevl�ler�ne yardımcı olmak.

8) 2�1�1924 tar�hl� ve 394 sayılı Hafta Tat�l� Kanununa göre beled�yeden �z�n almadan çalışan 
�şyerler�n� kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanun� �şlemler� yapmak.

16) 31�8�1956 tar�hl� ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümler�nce beled�ye sınırları �ç�nde kaçak 
orman emval�n�n tesp�t� hal�nde orman memurlarına yardımcı olmak,
17) 12�9�1960 tar�hl� ve 80 sayılı 1580 Sayılı �eled�ye Kanununun 15 �nc� Maddes�n�n 58 �nc� 
�end�ne Tev�kan �eled�yelerce Kurulan Toptancı Haller�n�n Suret� �dares� Hakkında Kanun, 
24�6�1995 tar�hl� ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve T�caret�n�n Düzenlenmes� ve Toptancı Haller� 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümler�ne göre ver�lm�ş bulunan sanat ve t�caretten men 
cezalarını yer�ne get�rmek ve hal dışında toptan satışlara man� olmak.
18) 15�5�1959 tar�hl� ve 7269 sayılı �mum� Hayata Müess�r Afetler Dolayısıyla Alınacak 
Tedb�rlerle Yapılacak Yardımlara Da�r Kanun gereğ�nce yangın, deprem ve su baskını g�b� hallerde 
görevl� ek�pler gel�nceye kadar gerekl� tedb�rler� almak.

9) �ulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümler�ne ve beled�ye �dares�n�n bu konudak� karar ve 
�şlemler�ne göre korumak� sah�pler� anlaşıldığında onlara tesl�m etmek� sah�pler� çıkmayan eşya ve 
malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözet�m masrafı alındıktan sonra bulana 
ver�lmes�n� sağlamak.
10) 28�4�1926 tar�hl� ve 831 sayılı Sular Hakkındak� Kanuna göre, umum� çeşmeler�n kırılmasını, 
bozulmasını önlemek� kıran ve bozanlar hakkında �şlem yapmak, şeh�r �çme suyuna başka suyun 
karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhang� b�r madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını 
k�rletenler hakkında gerekl� kanun� �şlemler� yapmak.

12) 23�2�1995 tar�hl� ve 4077 sayılı Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanun hükümler� 
çerçeves�nde et�kets�z mal, ayıplı mal ve h�zmetler, satıştan kaçınma, taks�tl� ve kampanyalı satışlar 
ve denet�m konularında beled�yelere ver�len görevler� yer�ne get�rmek.
13) Kanunen beled�yen�n �zn� veya verg� ve harçlara tab� �ken �z�n alınmaksızın veya harç ve verg� 
yatırılmaksızın yapılan �şler� tesp�t etmek, bunların yapılmasında, �şlet�lmes�nde, kullanılmasında 
veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanun� �şlem yapmak.

19) 11�1�1989 tar�hl� ve 3516 sayılı �lçüler ve Ayar Kanununa ve �lg�l� yönetmel�kler�ne göre, ölçü 
ve tartı aletler�n�n damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletler�yle satış yapılmasını önlemek, 
yetk�l� tam�rc�ler�n yetk� belgeler�n� kontrol etmek, damgalanmamış h�lel�, ayarı bozuk teraz�, 
kantar, baskül, l�tre g�b� ölçü aletler�n� kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekl� �şlemler� 
yapmak.

21) 5�12�1951 tar�hl� ve 5846 sayılı ��k�r ve Sanat �serler� Kanunu kapsamında korunan eser, �cra 
ve yapımların tesp�t ed�ld�ğ� k�tap, kaset, �D, ��D ve D�D g�b� taşıyıcı materyaller�n yol, meydan, 
pazar, kaldırım, �skele, köprü ve benzer� yerlerde satışına �z�n vermemek ve satışına teşebbüs ed�len 
materyaller� toplayarak yetk�l�lere tesl�m etmek.



180

25) ��lk� �dare am�r�, �eled�ye �aşkanı veya yetk�l� kıldığı am�rler�n ��zmetle �l��l� em�rler�n� 
yer�ne �et�rmek.

22) 21�7�1�53 tar��l� ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Ta�s�l �sul� �akkındak� �anuna ��re 
�eled�ye alacaklarından dolayı �ac�z yoluyla yapılacak ta�s�latlarda yardımcı olmak.
23) 13�3�2��5 tar��l� ve 5326 sayılı �a�a�atler �anunu �le ver�len ��revler� yer�ne �et�rmek.
24) �orunması �eled�yelere a�t tar��� ve tur�st�k tes�sler� mu�a�aza etmek, k�rlet�lmes�ne, 
çalınmalarına, ta�r�p ed�lmeler�ne ve �er ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan 
vermemek.

b) İmar le lgl görevler;
1) �en elemanlarıyla ��rl�kte yapılacak yasal �şlemler� yer�ne �et�rmek.
2) 3�5�1�85 tar��l� ve 31�4 sayılı �mar �anunu ve �l��l� �mar y�netmel�kler�ne ��re �eled�ye ve 
m�cav�r alan sınırları �ç�nde ��venl�k ted��rler� alınması �erekl� ��r�len arsaların çevr�lmes�n� 
sağlamak, açıkta �ulunan kuyu, ma�zen ���� yerler� kapattırarak zararlarını ve te�l�keler�n� 
��dermek, kanal�zasyon ve �ossept�k çukurlarının sızıntı yapmalarına man� olmayı sağlamak, 
�a�r�yat atıklarının m�saade ed�len yerler dışına d�k�lmes�n� �nlemek, yıkılacak derecedek� ��naları 
�oşalttırmak, yıkım kararlarının uy�ulanmasında �erekl� ted��rler� almak, ru�satsız yapılan 
�nşaatları tesp�t etmek ve der�al �nşaatı durdurarak �eled�yen�n �en kuruluşlarının yetk�l� 
elemanlarıyla ��rl�kte tutanak d�zenlemek ve �aklarında kanun� �şlem yapmak.
3) 2��7�1�66 tar��l� ve 775 sayılı �ecekondu �anununa ��re �z�ns�z yapılaşmaya meydan 
vermemek, �z�ns�z yapıların tesp�t�n� yapmak ve �en elemanlarının ��zet�m�nde yıkılmasını 
sağlamak ve �erekl� d�ğer ted��rler� almak.

c) Sağlık le lgl görevler;
1) 24�4�1�3� tar��l� ve 15�3 sayılı �mum� �ı�zıssı��a �anunu ve 27�5�2��4 tar��l� ve 517� sayılı 
�ıdaların �ret�m� T�ket�m� ve �enetlenmes�ne �a�r �anun ��km�nde �ararnamen�n 
�eğ�şt�r�lerek �a�ul� �akkında �anun, �l��l� t�z�k ve y�netmel�ğ�n uy�ulanmasında ve alınması 
�erekl� kararların yer�ne �et�r�lmes�nde ��revl� personele yardımcı olmak.
2) �u�satsız olarak açılan veya ru�sata aykırı olarak �şlet�len �şyerler�yle �l��l� olarak �şyer� Açma 
ve �alışma �u�satlarına �l�şk�n Y�netmel�k ��k�mler�ne ��re �şlem yapmak.
3) �l��l� kuruluşlarla �ş��rl�ğ� �al�nde, 53�3 sayılı �anunun 15 �nc� maddes�n�n ��r�nc� �ıkrasının �l) 
�end� uyarınca �ayr� sı��� m�esseseler �le umuma açık �st�ra�at ve eğlence yerler�n�n ru�satlı olup 
olmadığını denetlemek.
4) Ev, apartman ve �er t�rl� �şyerler�n�n ç�pler�n�n sokağa atılmasına man� olmak, ç�p kutu ve 
atıklarının eşelenmes�n� �nlemek.
5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar 
satıcıları men etmek, �u �ususta yetk�l� merc�ler�n kararlarıyla za�ıta tara�ından yer�ne �et�r�lmes� 
�stenen ��zmetler� yapmak.

8) ��8�1�83 tar��l� ve 2872 sayılı �evre �anununa ve �l��l� y�netmel�klere ��re çevre ve �nsan 
sağlığına zarar veren, k�ş�ler�n �uzur ve s�k�nunu, �eden ve ru� sağlığını �ozacak şek�lde ��r�lt� 
yapan �a�r�ka, �şyer�, at�lye, eğlence yerler� ���� m�esseseler� tutanak d�zenleyerek yetk�l� 
merc�lere ��ld�rmek ve �u konuda kend�s�ne ver�len ��revler� yer�ne �et�rmek.

4) 21�7�1�83 tar��l� ve 2863 sayılı ��lt�r ve Ta��at Varlıklarını �oruma �anununa ��re, s�t ve 
koruma alanlarında ru�satsız yapı, �z�ns�z kazı ve sonda� yaptıranları, �z�ns�z de�ne arayanları �l��l� 
merc�lere ��ld�rmek.

6) �ıdaların �ret�m� T�ket�m� ve �enetlenmes�ne �a�r �anun ��km�nde �ararnamen�n 
�eğ�şt�r�lerek �a�ul� �akkında �anun, �l��l� t�z�k ve y�netmel�kler �ereğ�nce yıkanmadan, 
soyulmadan veya p�ş�r�lmeden yenen �ıda maddeler�n�n açıkta satılmasına man� olmak, 
karıştırıldıklarından ş�p�e ed�lenlerden ta�l�ller yapılmak �zere numune alınması �ususunda �l��l� 
teşk�lata ��l�� vermek, yetk�l� personel�n �ulunmaması �al�nde t�z�k ve y�netmel�klerde �el�rt�len 
kurallara uy�un olarak numuney� ��zzat almak ve yapılan ta�l�l sonucunda sağlığa zararlı oldukları 
tesp�t ed�lenler� yetk�l�ler�n kararı �le �m�a etmek.
7) Yetk�l� merc�ler�n kararları doğrultusunda �el�rlenen yerler dışında kur�an kes�lmes�n� �nlemek.
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11) 24�6�2004 tar�hl� ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu �le beled�yelere, zabıtanın g�revler� 
�çer�s�nde ver�len yetk�ler� kullanmak.

5) �eled�yelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekl� tra�k �nlemler�n� almak.

ç) Trafikle lgl görevler;

d) Yardım görevler;

2) Yetk�l� organların kararı uyarınca bel�rlenen kara, den�z, su ve dem�ryolu üzer�nde �şlet�len her 
türlü serv�s ve toplu taşıma araçları �le taks�ler�n sayılarını, b�let ücret ve tar��eler� �le zaman ve 
güzergâhlarını denetlemek.

7) �eh�rlerarası otobüs term�naller� �le d�ğer gara�lardak� otobüsler�n �yat ve zaman tar��eler�n� 
denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.

b) �oşaltılması ve yıktırılması hususunda yetk�l� merc�ler�n karar veya em�rler� bulunan yapı, ev 
veya müesseselere kanun� yetk�l�lerle b�rl�kte g�rer ve yasal yaptırım uygular,

1) 13�10�1983 tar�hl� ve 2918 sayılı Karayolları Tra�k Kanununa g�re beled�ye sınırları ve mücav�r 
alanlar �çer�s�ndek� karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tes�sler �ç�n belge aramak, olmayanlar 
hakkında �en elemanları �le b�rl�kte tutanak düzenlemek.

Yetkler

9) 8�5�1986 tar�hl� ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve �lg�l� y�netmel�ğe g�re 
b�r yerde hastalık çıkması veya sebeb� bell� olmayan hayvan �lümler�n�n g�rülmes� hal�nde �lg�l� 
merc�lere haber vermek, bu yerler� geç�c� kordon altına almak, yetk�l�lere bu konuda her türlü 
yardımı yapmak, �mhası gereken hayvanların �tla�ına yardımcı olmak, bunların �nsan sağlığına zarar 
vermeyecek şek�lde �mhasını yaptırmak.

ç) �eled�yen�n taşınır ve taşınmaz mallarına vak� olacak tecavüzler� usulünce �nler,

12) �lg�l� kuruluşlar �le �şb�rl�ğ� hal�nde �ırınların ve ekmek �abr�kalarının ve d�ğer gıda üret�m 
yerler�n�n sağlık şartlarına uygunluğunun denet�m�nde �lg�l� kuruluşların taleb� hal�nde nezaret 
etmek, ekmek ve p�de grama�ını kontrol etmek, gerekl� kanun� �şlemler� yapmak.

4) Kanunlarla beled�yelere ver�len tra�k g�rev ve yetk�ler�nden beled�ye başkanlığınca uygun 
g�rülenler� yürütmek,

d) �mum� yerlerde beled�ye n�zamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan k�mseler� ve 
başkalarının t�carethane �nler�n� de kapatacak şek�lde yaya kaldırımlarını, �z�ns�z �şgal edenler� men 
eder,

10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Y�netmel�ğ�ne g�re hayvan ve hayvansal 
ürünler�n nakl�yec�l�ğ�n� yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnameler�n� kontrol 
etmek, mezbaha ve et komb�nası dışı kes�mler� �nlemek, bunların hakkında kanun� �şlemler 
yapmak.

1) �elden�n yabancısı bulunan k�mselere yardımcı olmak.

MADDE 11 – (1) �eled�ye zabıtası� kanun, tüzük, y�netmel�kler�n ve yetk�l� beled�ye organlarının 
yükled�ğ� g�revler� yer�ne get�reb�lmek �ç�n beled�ye sınırları �ç�nde�

3) Yetk�l� organların kararı uyarınca tesp�t ed�len durak yerler� �le karayolu, yol, cadde, sokak, 
meydan ve benzer� yerler üzer�ndek� araç park yerler�nde gereken denet�mler� ve d�ğer �ş ve 
�şlemler� yapmak.

a) �muma açık yerlere g�rer, gerekl� kontroller� yapar, sah�p veya �şletenler�nden kontrol konusu �le 
�lg�l� belgeler �ster ve haklarında tutanak düzenler,

c) Mevzuatla beled�ye zabıtasına tanınan yetk�ler� kullanmaya man� olanlar hakkında adl� 
kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,

2) Savaş ve savaşa hazırlık g�b� olağanüstü hallerde s�v�l savunma h�zmetler�n�n gerekt�rd�ğ� ve 
kend�s�ne ver�len g�revler� yer�ne get�rmek.
3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, �zürlüler�, yaşlıları ve yardıma muhtaç k�ş�ler� tesp�t 
hal�nde sosyal h�zmet kurumlarına b�ld�rmek.

6) �eled�yelerce d�k�len tra�k �şaret ve levhalarına ver�len hasarları tesp�t etmek.
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Sorumluluğu

1- A�ılmı� �e a�ıla�ak �lan �ıhh�, �ayr� �ıhh� �e �m�ma A�ık ��t�rahat �e Eğlen�e yerler�n� k�ntr�l 
etmek

g) ���� �ayılı ��k�r �e �anat E�erler� �an�n� ka��amında k�r�nan e�er, ��ra �e ya�ımların te���t 
ed�ld�ğ� k�ta�, ka�et, �D, ��D �e D�D g��� ta�ıyı�ı materyaller�n, �a�ar �eya �anayır k�r�lan 
yerler, meydanlar, me�at yerler�, y�l, meydan, �a�ar, ��kele, k��r� g��� �m�ma a�t yerlerde �atı�ına 
���n �erme� �e ��nların �atı�ını engeller, �atı�ına te�e���� ed�len materyaller� t��layarak yetk�l� 
makamlara te�l�m eder,

 ÇALIŞMALARIMIZ 

ı) �m�m� yerlerde a�ırı dere�ede g�r�lt� ya�anlara, �e�rey� k�rletenlere, �a�ar �e �anayır yerler�nde 
gel�� �e g�d��� ��rla�tıranlara gerekl� �ka� �e tem��hatta ��l�n�r, �ymayanlar hakkında gerekl� ya�al 
��lem� ya�ar.

e) Ta�ıtların d�rmak, d�raklamak ya da �ark etmek ��ret�yle y�lları, herke��n gel�� ge�me��ne 
mah��� yerler� �e yaya kaldırımlarını ��galler�n� �nler,
f) �m�m� y�l, kaldırım �e meydanlarda ���n��� �larak ga�ete, derg� �e k�ta�ların yerde te�h�r 
ed�lerek �atı�ını �nler,

h) �ah����� �l��, �eldede �a�ı��� d�la�an hay�anların m�hafa�a altına alınma�ını �ağlar �e 
��nlardan tehl�ke yaratma�ı m�htemel �lanların �eter�ner ek��ler�n�e ���l� da�re��nde etk���� hale 
get�r�lme��ne yardım�ı �l�r,

MADDE 12 – (1) �eled�ye �a�ıta�ı am�r �e mem�rları, g�re�ler�ne �l��k�n kan�n, t���k, y�netmel�k 
�e em�rler� ��lmekle, h��metler�n� ��nların h�k�mler� da�re��nde ya�makla �e g�re�ler�n yer�ne 
get�r�lme�� �ıra�ında ��r��rler�ne yardım etmekle y�k�ml� �e ��r�ml�d�rlar.

ğ) �ağlığa m�tlak ��rette �ararlı �ld�ğ� ���l�n�e ya�ılmı� tahl�ller ��n�nda �a��t �lan ����lm��, 
k�km�� �e ��r�m�� gıda maddeler�n� yetk�l�ler�n ��teğ� �e ra��r� ��er�ne �mha eder,
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�� �u�sat �ası�arını kay�etm�ş �şyerler�n�n tesp�t� �al�n�e ru�satın �ptal� �ç�n gerekl� çalışmalar 
yapılmıştır.

�� ����rl���m��e �ış ��r�mler�en �e m���rl�kler�en gelen 
e�rak k�nularına göre �e�erlen��r�lerek gerekl� ya�ışmalar 
yapılarak ��r� �ç� ���metler� s�r��r�lmekte��r. ��mmet kayıt 
�e�ter�n�e ���� senes�n�e ��� kayıt yapılmıştır. 

�� ���� sayılı �ele��ye �anununa� �şyer� Açma Ve �alışma �u�satları yönetmel���ne� �ele��ye 
Yasakları Uygulama Yönerges�n� aykırı �areket e�erek �ele��ye �n��men�m���e �akların�a 
����rleme �şlem� yapılması kararı alınan �şyerler� m���rlenm�şt�r. 
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�� �ı��� �ayr� �ı��� �� �m�ma ��ık �şy�rl�r�n�n r���at ��r�lm�d�n �n�� y�n�tm�l�kt� ��l�rt�l�n 
şartları taşıyıp taşımadığının kontrolünü yapmak

�� ���� �ayılı kan�na ��t�nad�n� müra�aatta �d�n �şy�rl�r� �a��pl�r�n�n m��a�� �y��nl�ğ� 
�akkındak� tal�pl�r�n� ��t�nad�n ��r�kl� �alışmalar yapılmıştır.

�� ��l�d�y�m�� ��r�ml�r�nd�n müdürlüğümü�� �nt�kal �d�n� 
tal�pt� ��l�nan şa�ı�lar �akkında tal��� �l� �l��l� ��ya tal�p 
�a��pl�r�n�n madd� d�r�m araştırma�ı yapılarak ��r�kl� 
��r�ml�r� ��ld�r�lm�kt�
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8- 4077 Sayılı ���et���n� K�runma�ı �le �l��l� �t��et �le �l��l� � aylı� �enet�m S�nu�ları Sanay� Ve 
���aret �l ����rl��� �le Kayma�amlı� �a�amına ��l��r�lme�te 

EKİPLERİMİZ İŞYERLERİNDE RUTİN ETİKET KONTROLLERİNİ YAPIYOR

9- Kanunlara, ��netmel��lere ��. ay�ırı �are�et e�en şa�ı�lar �a��ın�a �ere�l� ya�al �şlemler 
yapılmıştır.
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10- ��m �a�alleler�m��de �alı�ma �a�ılmı� �l�� �eled��e �e�l���m���� almı� �ld��� �arara �ar�ı 
Kaldırım ve Y�l ���al� Ya�ara� �al�ı� �el�� ve �e�����e e��el �la� ���a�ar �a��ı�da �ere�l� �a�al 
��lemler �a�ılmı��ır. 
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11- �kamet ett�kler� evler�n�n ��er�s�ne atık mal�emeler �le doldurarak ��� eve �ev�rerek komşularını 
ra�atsı�lık veren şa�ıslar �akkında �erekl� �şlem ya�ılmıştır.

12- �l�em���n mu�tel�� ma�alleler�nde �aal�yette bulunan katı yakıt satış yerler�nde ve 31.08.2009 tar�� 
ve 06 Nolu Man�sa �l� Çevre Kurulu Kararının 22. ve 24. maddeler� �ereğ�n�e �şyerler� ve Meskenlerde 
ısıtma ama�lı kullanılan kalor��er s�stemler� ��l�tre �sulu ba�a� s�stemler� �le �l��l� denet�m ve kontrol 
��rev�n� Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü �ersonel� �le b�rl�kte aksatmadan yer�ne �et�rmektey��.
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13- �lçem�z genel�nde bulunan unlu mamul üret�m� yapan �şletmelerdek� denet�mler�m�z� sıklaştırarak, 
�zell�kle gece s�m�t� üreten fırınlarındak� denet�mlere ağırlık veren ek�pler, fırınların h�jyen�k 
koşullara uyup uymadığını kontrol ett�. ��m�tler�n gramaj denet�m�n� de yaptı.

14- �lçem�z�n bazı mahalleler�nde yoğun olarak hayvan bes�c�l�ğ� yapılmaktadır. Bu tür mahalleler 
gez�lerek hayvan gübreler�n� sokak ve meydanlara dökerek çevre k�rl�l�ğ� yapmamaları yönünde 
uyarılarda bulunulmaktadır. Uyarı ve �kazlara uymayan vatandaşlar hakkında gerekl� ceza� �şlemler 
uygulanarak Ayrıca özell�k kırsal mahalleler�m�zde yapılan sağlıksız koşullarda depolanan gübreler�n 
uygun şek�lde depolanması sağlanmaktadır
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15- �eh�r �çer�s�nde Seyyar Satıcıların �aal�yetler�n� beled�yece �öster�len yerlerde s�rd�rmeler�n� 
sağlamak, �aal�yetler�n� yaparken halkı rahatsız etmeler�n� önlemek amacıyla çalışmalar yapılmıştır.

17- �lçem�z�n �uhtel�� yerler�nde bulunan m�rasla �nt�kal etm�ş olduğundan veya sah�pler�n�n 
�l��lenmed�ğ� kullanılmayacak durumdak� esk� meskenlerde �erekl� ��venl�k önlemler�n� almak   

16- �dl�yeye �nt�kal etm�ş olan davalarda ekonom�k durum �le �mza örnekler� araştırması ve adres 
tesp�t� hakkında b�l��ler� araştırarak �l��l� makamlara b�l��ler� ver�ld�    
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18-  �lçem�zde tarımsal �aal�yet�n yoğun olmasından dolayı tarımsal �aal�yetlerde kullanılan araç gereç 
ve yakacak olarak kullanılmak �stenen malzemelerle yol, kaldırım ve boş arsaları �şgal eden 
vatandaşlarımız hakkında �şlem yapılmaktadır.

19- �eled�ye �ecl�s Kararı �le alınan karar doğrultusunda ağır tonajlı araçlarla �lçe merkez�ne 
yasaklanan saatlerde g�r�ş yapan şahıslar ve muhtel�� yerler�nde meydana gelen Trafik kazalarında veya 
kamuya a�t yerlere zarar veren şahıslar hakkında gerekl� �şlemler yapıldı
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20- ��n� Bayramlarımızdan olan Kurban bayramının halkımız tarafından güzel ve sağlıklı b�r şek�lde 
geçmes� �ç�n �azaryer� sorumlularımız tarafından hazırlanan Kurbanlık Hayvan Satış yerler�nde 
halkımızın rahat b�r şek�lde alış ver�ş yapmaları �ç�n gerekl� tedb�rler alınarak, Kurbanlık Hayvan Satış 
Yerler� har���nde satışlara �z�n ver�lmed�.

21- K�mses�z ve Yolda Kalmış Olan vatandaşları g�de�ekler� yerlere ulaştırmak ve mağdur�yet�n� 
g�dermek �ç�n gerekl� çalışmalar yapılmıştır

22- ��len��l�k yaparak halkın manev� duygularını sömüren şahıslar toplanarak şehr� terk etmeler� 
sağlanmaktadır.
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23- �azaryerler�nde denet�mler�m�z devam ett�. �end�ler�ne ta�s�s ed�len yer�n dışına çıkan esnafa 
gerekl� uyarılar yapıldı. Ayrıca pazaryer� �ç�nde �z�ns�z olarak satış yapan seyyar satıcılara gerekl� ceza� 
�şlem uygulanmaktadır.

24- Ölçü ayar memurumuz nezaret�nde �lçem�z pazarlarında satış yapan esnaflarımızın tartı aletler�n�n 
kontrolü yapıldı.

2�- �en �şler� �üdürlü�ü 
tarafından metruk ��naların 
yıkımı esnasında gerekl� 
güvenl�k �nlemler� alındı.
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26- Kavaklıdere �a�alles�� Yeş�lyurt �a�alles�� ��rell� �a�alles� ve Uluderbent �a�alles�nde 
bulunan Umuma Açık �st�ra�at ve Eğlence yerler�nden olan �çk�l� Lokanta �a��no ve Pavyonlarda 
Canlı ����k ���nler� konusunda denet�m ve kontroller yaptık.

27. �eled�yem���n d�ğer m�d�rl�kler�n�n çalışmalarına yardımcı olduk 
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28- Okullarımızın açık olduğu ve yüz yüze eğ�t�mler�n devam ett�ğ� dönemlerde Okul Zabıtası �örev� 
kapsamında çalışmalarımız devam ett�rd�k.

29- �üzell�k salonlarında İlçe Sağlı Müdürlüğü ek�pler�n�n de katıldığı denet�m ve kontroller yapıldı 

30- �azaryerler�m�zden çıkan atık sebze ve meyveler �le müdürlüğümüzce tedar�k ed�len ekmek, mama 
ve kuşyemler� kırsal mahalleler�m�z�n dağlık alanlarına bırakılarak yaban hayvanlarının beslenmes�ne 
olanak sağlandı.
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31- Müdürlüğümüzde görevl� personel�m�ze çeş�tl� konularda yüz yüze veya onlayın olarak eğ�t�m 
olmaları sağlandı.

32. 18 Mart Çanakkale �a�er� ve �e��tler� Anma günü programı �ç�n gerekl� çalışmalar yapılarak 
programda görev alınmıştır

33- Man�sa Val�l�k Makamının Önce Yaya Uygulaması konulu yazızına �st�naden, İlçem�zde 
gerçekleşt�r�len �aal�yette uygulama gerçekleşt�r�ld�.
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34- Man�sa İl B�l�m �anay� ve Teknolo�� Müdürlüğü ek�pler�nce yapılan denet�mlerde güvenl� olmadığı 
tesp�t ed�len �l�em�z�n muhtel�� yerler�nde bulunan b�nalardak� asansörler�n mühürleme �şlem�n� yaptık 

35- İl�em�zde ger�ekleşt�r�len �ol�s teşk�latının kuruluşunun 176. yılı programın da görev alındı.

36- 23 ��san Ulusal �gemenl�k Çocuk Bayramı kutlamaları doğrultusunda Cumhur�yet Meydanı ve 
Caddeler bayraklarla donatılarak hazırlanan programda görev alındı 

37- �nneler �ünü münasebet�yle beled�yem�z�n hazırlamış olduğu program dah�l�nde �l�em�z 
genel�nde anneler�m�ze ���ek dağıtımı yapıldı 
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38- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gen�l�k ve Spor Bayramı kutlama etk�nl�kler� ���n meydan ve 
caddeler�m�z süslend� program ger�ekleşt�r�ld�  

39- Soğuksu Mahalles� İsmet Paşa �addes� üzer�nde bulunan Alaşeh�r phıladeph�c St. Jean ��l�ses�n� 
z�yarete gelen Amer�kalı tur�stler�n z�yaret� esnasında yardımcı olunarak �kramlarda bulunuldu 

40- 15 Temmuz �emokras� ve M�ll� B�rl�k Günü kapsamında cumhur�yet meydanına bayraklar asılarak 
hazırlanan programda görev alındı 



198

41-  Alaşe��r Cadde 1992 grubu tarafından düzenlenen 3. �od�fiyel� araç fuarında görev alındı 

42- �lkem�z�n genel�nde gerçekleşen Orman yangınları �le �lg�l� �lçem�zde bulunan Orman g�r�şler�nde 
güvenl�k açısından tedb�r alınmak üzere görev alınmıştır.

43- 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etk�nl�kler� çerçeves�nde afişler asıldı �lçem�z�n mu�tel�f 
yerler�ne bayraklar asıldı ve kutlama programı gerçekleşt�r�ld�.
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44- 3. Alaşe��r Üzüm �est�val� kapsamında 30 Ağustos 2021 tar��� �le 5 Eylül 2021 tar��ler� arasında 
yapılan yarışmalarda ve gece konserler�nde görev alındı.
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45- Alaşeh�r��n düşman �şgal�nden kurtuluşunun 99. yıl dönümü programında görev alındı

46- �l�em�z Anma Kom�tes� tarafından hazırlanan 19 Eylül Gaz�ler Günü Anma Programı �er�eves�nde 
yapılması gerekenler hazırlanarak programa katılındı

47- 29 Ek�m �umhur�yet Bayramı Kutlama Programı �er�eves�nde hazırlıklar yapılarak programda 
görev alındı
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50- 7 Kasım 2019 tar�hl� Resm� Gazete yayımlanan 2019/24 sayılı ve 11 Kasım ağaçlandırma 
seferberl�ğ� konulu Cumhurbaşkanlığı genelges� �le �M�ll� Ağaçlandırma Günü” doğrultusunda 81 
�l�m�zde Geleceğe Nefes Ağaçlandırma �ro�es� Kapsamında yapılan fidan d�k�m� etk�nl�ğ�ne katılındı

48.  19 �k�m Muhtarlar günü sebeb�yle hazırlanan kutlama proğramında görev alındı

49.  Mustafa Kemal ATATÜRK'ün ölmünün 83. Yıl dönumü anma proğramı �ç�n hazırlıklar yapılarak 
anma proğramında görev alındı
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51- İlçem�z Kurtuluş Mahalles� Süleyman Dem�rel Bulvarı üzer�nde bulunan Trafik eğ�t�m parkında 
İlçe Emn�yet Müdürlüğü ek�pler� �le beraber öğranc�lere Trafik Eğ�t�m� ver�ld�

52- İlçem�z Ilıca Mahalles� Kenan Evren Parkı gen�şleme sahasında b�t�ş�ndek� boş alanda yapılan 
2.Geleneksel �zümd�yarıAlaşeh�r Deve Güreşler� �est�val�nde görev alındı  

53- İlçem�z genel�nde ve şeh�r dışından �şyerler�n� tanıtıcı çeş�tl� el �lanlarının ücretler�n�n 
Beled�yem�ze yatırtılması sağlanmıştır. Bu kapsamda 2021 yılı �ç�nde Beled�yem�z bütçes�ne  gel�r 
g�rd�s� sağlanmıştır.

54- İlçem�z Beş Eylül Mahalles� Turhan Alakent �addes� üzer�nde bulunan kapalı pazaryer� �çer�s�nde 
tartı �stasyonları kurularak vatandaşlarımız yapmış olduğu alışver�şler�ndek� ürünler�n k�loları 
tartılmıştır.
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55- Her ay düzenlenen �e�l�s toplantısında görev alınmaya devam ed�ld�.

5�. �lçem�z�n m��tel�� yerler�ne gel�ş�güzel �z�ns�z olarak asılarak görüntü k�rl�l���ne yol açan a�şler 
toplanmıştır.

57- H�zmet araçlarımızın per�yod�k bakımları aksatılmadan yapılmaya devam ed�lmekted�r.
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58- ��n��n Vuhan kent�nden başlayarak tüm dünyayı tehd�t etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından pandem� olarak n�telend�r�len Coronav�rüs (Kov�d-19) salgınından vatandaşlarımızı 
korumak ve salgının yayılmasını engellemek ���n Sağlık Bakanlığı B�l�m Kurulunun öner�ler� 
doğruldusunda �lg�l� makamlarca alınan kararlar gereğ�; kaymakamlık makamımız tarafından 
koord�ne ed�len �şyerler� ve toplu taşımacılık yapan denet�m kom�syonlarında görev alındı
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• Beled�yem�z H�zmet b�nasının g�r�ş�nde ve �azaryerler�m�z g�r�ş�nde HES kodu sorgulama �şlem� 
yapılmıştır. 

• Alaşeh�r stadında Beled�yem�z futbol takımının hazırlık karşılaşmasında hes kodu sorgulaması 
yapıldı.

��� ���� sayılı �n �ç İlde Büyükşeh�r Beled�yes� ve Y�rm� Altı 
İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde �e��ş�kl�k Yapılmasına �a�r Kanun gere��n�e 
�an�sa Büyük �eh�r Beled�yes� bünyes�nde �laştırma �a�res� 
Başkanlı�ı kurulmuş İlçem�z� �lg�lend�ren konularda yapıla�ak �ş 
ve �şlemler�n tak�b� ve Tekn�k alt kom�syonun kurulması g�rev� 
müdürlü�ümüze ver�lm�şt�r. Bu kapsamda vatandaşlarımızdan 
gelen talep �ner� ve ş�k�yetler de�erlend�r�lm�şt�r.
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60- �eş�tl� sebeplerden Müdürlüğümüze şahsen veya telefonla arayarak d�lek� talep ve ş�k�yetler�n� 
b�ld�ren 2470 vatandaşımıza yardımcı olundu ayrıca �l�em�z�n muhtel�f yerler�nden gelen tem�zl�k �le 
�lg�l� d�lek� talep ve ş�k�yet sonuca ulaştırıldı.  
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61- �şyerler�ne �şyer� Açma Ve Çalışma Ruhsatı almak �ç�n Müdürlüğümüze müracaat eden şahısların 
tale�ler�� �erekl� evrak şartlarının yer�ne �et�r�lmes� �le 2021 yılında 365 �şyerler�ne �şyer� Açma Ve 
Çalışma Ruhsatı düzenlenm�şt�r.
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B�zler de d�ğer tüm meslektaşlarımız g�b� yılmadan ve yorulmadan, mesa� mefhumu gözetmeks�z�n, 
aynı az�m ve kararlılıkla belde halkımıza en �y� zabıta h�zmet�n� vermek �ç�n 2021 yılında da 
mücadelem�ze devam edeceğ�z�

 B- ZAYIFLIKLAR 

 A- ÜSTÜNLÜKLER

Aynı görev� yıllardır �fa eden tecrübel� personel�m�z�n gerek yaşadığımız coğrafyayı �y� tanımaları 
gerekse de buralarda yaşayan hemşer�ler�m�z�n sosyo�ekonom�k durumlarını tahl�l etmede k� takd�r 
ed�l�r �nsan� melekeler� neden�yle zahmetl� ve külfetl� olan b�rçok zabıta h�zmet� kolaylıkla yer�ne 
get�r�lmekted�r.

 (1) �msal�m�z sayılan d�ğer kolluk personel�yle ( �ol�s – Jandarma ) kıyaslandığımızda halen 
yurt genel�nde görevde olan h�ç b�r zabıta memurunun meslek� anlamda yet�şt�r�leb�leceğ� b�r okul 
yoktur. Bu da teor�k alt yapısı olmayan personel�m�z�n prat�kte b�r takım zafiyetlere yol açab�leceğ� 
aş�kardır.

 (2) Henüz merkez� hükümetlerce de çözülemeyen mevcut kamu çalışanlarının kah�r 
ekser�yatındak� eş�t �şe farklı ücret pol�t�kalarıyla, hal� hazırda k� farklı statüler�n resm� ün�formalı 
görev yapmalarından doğan farklılıklar, çalışma barışını olumsuz etk�leyerek h�yerarş�k yapımızda 
zafiyetlere yol açıp, zabıta h�zmetler�n�n ver�ml�l�ğ�n� etk�leyeb�leceğ� değerlend�r�lmekted�r.

 DEĞERLENDİRME

Bunları başlıklar hal�nde sıralayacak olursak:

�lkem�z zabıta teşk�latının maz�s� beled�yec�l�k h�zmetler�nden b�le esk� olup, bu da �k� asrı aşan 
tecrübem�z�n her türlü engel� daha zor koşullarda b�le göğüs germes�yle net�celenm�şt�r. 
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ÇEVRE KORUMA VE
KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
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                Hasan YILMAZ
               Harcama Yetkls
        (Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vek�l��

 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

 Bu sorumluluk ve b�l�nçle, mal� saydamlık ve hesap ver�leb�l�rl�k �lkeler doğrultusunda,  
Müdürlüğümüzün 2021 Yılı �aal�yet Raporunu s�zlerle paylaşmaya sunuyorum.

 Beled�ye, temelde vatandaşın müşterek �ht�yaçlarını karşılama konusunda h�zmet üretmek 
amacıyla kurulmuş b�r kurumdur. �aal�yetler�nde sadece kamu yararının gözetmes� esastır. Beled�ye 
h�zmetler�nde kullanılan kaynak vatandaşın öded�ğ� verg�lerle oluşmaktadır.  Vatandaşlara a�t 
kaynakları kullanmak b�zlere ney� ne kadara yaptığımızın hesabını verme sorumluluğunu yüklüyor. 
Beled�yen�n kaynakları sınırlıdır ve sınırlı kaynaklar �le h�zmet üret�lmek durumundadır. Beled�ye 
çalışanları unutmamalıdır k� kullandıkları kaynak kamunun ortak kaynağıdır. Dolayısıyla 
uygulamalarda ver�ml�l�k esas alınmalı ve �sra�tan kaçınılmalıdır. Çağdaş ve yaşanab�l�r b�r kente 
ulaşmanın ancak sürekl� ve eks�lmeyen b�r çalışma gayret� �le mümkün olab�leceğ�n�n de b�l�nc�ndey�z. 
Beled�ye olarak attığımız her yen� adımda bu günden yarına ne yapab�l�r�z d�ye soruyor ve hep daha 
�y�s� �ç�n çaba göster�yoruz. Bu çabamızın çözümünü de vatandaşa yapılan h�zmet olarak görüyoruz.  
Kısacası çevrey� gel�şt�rmek, çevre sağlığını korumak ve çevre k�rlenmes�n� önlemek amacıyla; 
�lçem�zde vatandaşın mahall� ve müşterek �ht�yaçları karşılanırken anlık kararlar �le geç�c� çözümler 
üretmek yer�ne; kalıcı, planlı, gelenekselleşm�ş ve yönet�m değ�şt�ğ�nde de sürdürüleb�l�r h�zmetler 
yapıyoruz.

 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz; 5393 Sayılı Beled�ye Kanunu, 2872 Sayılı Çevre 
kanunu ve bu kanuna �st�naden çıkartılan yönetmel�kler çerçeves�nde çalışmalarını yürütmekted�r. 
Müdürlüğümüz, doğal kaynakların korunması, sürdürüleb�l�r üret�m�n sağlanması, depolanacak atık 
m�ktarının azaltılması ve ekonom�k değer yaratılması amacıyla, ger� dönüşümü olan atıkların ger� 
kazanılması ve yen�den üret�m sürec�ne sokulması konularında çalışmalarını sürdürmekted�r. Halkın 
çevreye karşı duyarlılığını artırıcı projeler gel�şt�rmek, halkın çevre b�l�nc�n� artırmak ve çevren�n 
k�rlenmes�n� önley�c� tedb�rler almak ve uygulamak halkın b�l�nçlenmes�n� sağlamak Müdürlüğümüz 
çalışmaları kapsamında yer almıştır.

 A-MİSYON VE VİZYON

 Vzyonumuz

 Müdürlüğümüzün h�zmet amacı “Sürdürüleb�l�r ve y�neleneb�l�r b�r çevre yönet�m s�stem� 
oluşturmak �ç�n çevre k�rl�l�ğ�n� kontrol altına almak, çevre ve �nsan sağlığına olumsuz etk�ler�n� 
kaldırmak, kaynakları doğru ve ver�ml� kullanarak �laşeh�r �lçes��n� sağlıklı ve güven�l�r b�r yaşam 
alanı hal�ne get�rmek� olup; h�zmetler�n� sürdürmekt�r.

 I- GENEL BİLGİLER

 T.C. Anayasası'nın 56. Maddesinde belirlenen “Herkes sağlıklı ve dengel� b�r çevrede yaşama 
hakkına sah�pt�r. Çevrey� gel�şt�rmek, çevre sağlığını korumak ve çevre k�rlenmes�n� önlemek devlet�n 
ve vatandaşın ödev�d�r� �lkes� doğrultusunda hareket etmek; sağlıklı ve tem�z b�r çevre �ç�n; 
uluslararası standartlara uygun çözümler üretmek, uygulamak ve çevre b�l�nc� oluşturmaktır.

 Msyonumuz
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• ���� Büyükş�h�r Kanunu, ���� sayılı B�l���y� kanunu, ���� sayılı ���r� Kanunu �� ��ğ�r �lg�l� 
kanun �� bağlı y�n�tm�l�kl�r� ��r����s�n��, k�nt�m�z�� �oğal kaynakların, ���r� sağlığının �� 
k�nt�n y�ş�l �okusunun korunmasına �� g�l�şt�r�lm�s�n� y�n�l�k �nc�l�kl� proj�l�r yapar ��ya 
yaptırır. �roj�l�r�n uygulanmasını �� sür�ürül�b�l�rl�ğ�n� sağlar, ���r� k�rl�l�ğ� yaratan unsurları 
t�sp�t ���r �� g�r�kl� �nl�ml�r� alır ��ya al�ırır.

• �ü�ürlüğün �alışma �saslarını g�z��n g���r�r�k plan �� programları yapar �� �alışmaların 
programa uygunluğunu sağlar.

• ��n�tm�l�k, tal�mat, yıllık büt��, strat�j�k plan, mü�ürlük b�l�n�o �� p�rson�l ka�ro taslaklarının 
hazırlayıp Başkanlığa sunar. �trat�j�k plan, büt��, �ş yatırım programları �� yasalar uyarınca 
harcama yapılmasını sağlar.

• �mrünü tamamlamış last�kl�r�n kontrolü,

• �sınma�an kaynaklanan ha�a k�rl�l�ğ� kontrolü, 

• Alaş�h�r B�l���y� Başkanlığı a�ına �ü�ürlüğü t�ms�l ���r.

• �ü�ürlüğün ��ar� �� t�kn�k h�r türlü �şl�r�n�, kanun, y�n�tm�l�k, b�l��r�, g�n�lg� �� başkanlık 
tal�matları �oğrultusun�a ��ar� ���r.

• B�r�ml�r arasın�a koor��nasyonu sağlayıcı t��b�rl�r� alır �� yapılan �şl�r� ��n�tl�r.

• �ü�ürlüğün y�tk� �� g�r�� alanına g�r�n konular�a araştırma yapılmasına karar ��rm�k, bu �ş ���n 
g�r�kl� h�r türlü harcama alım satım, �hal� �şl�r�n�n t�kl��n� hazırlayıp �lg�l� b�r�m� sunmak, 
�şl�ml�r�n yürütülm�s�n�n kontrolünü �� sonu�lan�ırılmasını sağlamak.
• Atıkların y�n�t�m� �� kontrolü, 

 B-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YETKİ, GÖREV VE 
SORUMLULUKLARI

• ��cl�s, �ncüm�n �� �lg�l� Kom�syonlar�a �ü�ürlüğü �lg�l�n��r�n konular�a g�r�� alır.

• �lg�l� m��zuat, y�tk� �� y�n�tm�l�kl�r ��r����s�n�� uygulama proj�l�r� g�l�şt�r�r.

• �ü�ürlüğün �aal�y�t alanına g�r�n konular�a �lg�l� k�ş�, b�r�m �� kuruluşlarla hab�rl�şm� y�tk�s�n� 
sah�pt�r.
• �ü�ürlüğün �ht�ya�larını �ara�, g�r��, �oküman �b.� t�sp�t ���r,  ��n�t�m�n� sağlar �� y�r�n� 
g�t�r�lm�s�n� tak�p ���r.

• Ambalaj atıklarının kontrolü,
• B�tk�s�l atık yağların kontrolü,
• Atık p�l �� akümülat�rl�r�n kontrolü,
• Cam ambalaj atıklarının kontrolü,

• ��s�l n�t�l�kl� katı atıkların kontrolü,

• Katı yakıtların kontrolü

Büro Sorumlularının (Şef) Görev, Yetk ve Sorumlulukları:
• B�r�m�m�z �l� �lg�l� g�l�n �� g���n ��rakların kayıt �� kontrolünü yapmak. 
• �ü�ürlüğümüz� bağlı b�r�ml�r� h�zm�t karşılığı alınan mal �� malz�m�l�r�n �aturalarını kayıt 
altına alıp ���m� b�lg�l�r�n� hazırlayıp �al� ��zm�tl�r �ü�ürlüğü�n� sunmak.
• �ü�ürlüğümüz� bağlı b�r�ml�r�n mal �� h�zm�t�n alınması, t�sl�m almaya �l�şk�n �şl�ml�r�n 
yapılması, b�lg�l�n��r�lm�s� �� ���m� ���n g�r�kl� b�lg�l�r�n hazırlanması g�r���n� yürütm�k. 
K�n�� b�r�m�m�z� a�t h�r türlü harcama ���n sorumluluk taşımakla yükümlü olmak.
• Büt��, ��r�ormans planı, �aal�y�t raporu strat�j�k plan, �� kontrol �yl�m planı hazırlamak.
• Bağlı ol�uğu b�r�m�� �aal�y�t g�st�r�n m�murlar �l� üst y�n�t�c� �� y�n�t�c�l�r tara�ın�an ��r�l�n 
��ğ�r �şl�r� yapmak�yaptırmak..
• �ü�ürlüğümüz büny�s�n��k� b�r�ml�r� malz�m� �ht�yacı ol�uğun�a tal�b� �st�na��n malz�m� 
alımı �aal�y�t�n� g�r��kl�şt�rm�k.

• Büt��y� ���n�k tahs�s ���l�n h�r b�r harcama b�r�m�n�n �n üst y�n�t�c�s� harcama y�tk�l�s���r. 
�ü�ür aynı zaman�a harcama y�tk�l�s���r.

Harcama Yetklsnn Görev Yetk ve Sorumlulukları

• �arcama y�tk�l�l�r� büt���� �ng�rül�n ���n�kl�r� ka�ar ���n�k g�n��rm� b�lg�s�yl�, ���n�k 
��r�l�n harcama y�tk�l�l�r� �s� tahs�s ���l�n ���n�k tutarın�a harcama yapab�l�r
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• 5393 Sayılı Beled�ye Kanunu ve �lg�l� yönetmel�ğ�,

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

• 2872 Sayılı Çevre Kanunu

• 26562 Sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmel�ğ�

• 28784 Sayılı Çevresel Etk� Değerlend�rmes� Yönetmel�ğ�
• 27092 Sayılı K�myasalların Envanter� ve Kontrolü Hakkında Yönetmel�k

• 26927 Sayılı Atık Yönet�m� �enel Esaslarına İl�şk�n Yönetmel�k

• 27721 Sayılı Atıkların Yakılmasına İl�şk�n Yönetmel�k

• 26952 Sayılı Atık Yağların (Motor Vb.) Kontrolü Yönetmel�ğ�

 

 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü İl�em�z Yen�ce Mahalles� Beş Eylül �addes� �o�30 
adres�nde h�zmet vermekted�r. Müdürlüğümüzün sah�p olduğu �z�k� kaynaklar Beled�yem�z 
tara�ından sağlanmış olup, bu kaynaklardan azam� ver�m alma h�zmet�n� tam randımanlı olarak 
kullanma, kaynakların bakımına ve korunmasına a�t hususlar öncel�kl� hede�er�m�z arasındadır.

BASILI KAYNAKLAR: (MEVZUATLAR)

• 25699 Sayılı �sınmadan Kaynaklanan Hava K�rl�l�ğ�n�n Kontrolü Yönetmel�ğ�

• 1593 Sayılı Umum� Hı�zıssıhha Kanunu

 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü; Müdür, Sözleşmel� �ersonel, Memur ve İş�� olmak 
üzere örgüt yapısı 4 k�ş�d�r. 

• 29314 Sayılı Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�

• 25406 Sayılı Ha�r�yat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmel�ğ�

 1- FİZİKSEL YAPI

• 27061Sayılı Çevre Denet�m Yönetmel�ğ�

 C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

• 25755 Sayılı Tehl�kel� Atıkların Kontrolü Yönetmel�ğ�

• 27277 Sayılı Sanay� Kaynaklı Hava K�rl�l�ğ� Kontrolü Yönetmel�ğ�

• 26357 Sayılı Ömrünü Tamamlamış �ast�kler�n Kontrolü Yönetmel�ğ�

 3- BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI

 2- ÖRGÜT YAPISI

• 25687 Sayılı Su K�rl�l�ğ� Kontrolü Yönetmel�ğ�

• 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Tebl�ğler�

• 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

• 5018 Sayılı Kamu Mal� Yönet�m Ve Kontrol Kanunu
• 4708 Sayılı Yapı Denet�m Kanunu
• 4735 Sayılı Sözleşme Kanunu

• 27601 Sayılı Çevresel �ürültünün Değerlend�r�lmes� Ve Yönet�m� Yönetmel�ğ�
• 25791 Sayılı B�tk�sel Atık Yağların Kontrolü Yönetmel�ğ�
• 25569 Sayılı Atık ��l Ve Akümülatörler�n Kontrolü Yönetmel�ğ�

• 27533 Sayılı Atıkların Düzenl� Depolanmasına Da�r Yönetmel�k

• 24130 Sayılı Baz İstasyonlarının Kuruluşu Yönetmel�ğ�

• 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Ve Tebl�ğler
• 26407 Sayılı Taşınır Mal Yönetmel�ğ�

• 25658 Sayılı �esm� Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkındak� Yönetmel�k

• 26047 Sayılı Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmel�ğ�

• 26614 Sayılı Mahall� İdareler Harcama Belgeler� Yönetmel�ğ�
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 4- ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ADI SOYADI

Hasan YILMAZ

Sultan YILMAZ

�a�� ACAR 

Yaşar PEHLİVAN

GÖREVİ

Memur / İnşaat Te�n��er� ��.�.�.M��.�� �

S��leşmel� Pers�nel  ��e�re M��en��s��

S��leşmel� Pers�nel ��e�re M��en��s��

��r�et İş��s� ���r� Pers�nel��

KADRO
ÜNVANI

� �����etlere �st�na�en �e�resel ��r�lt� �le �l��l� �asal me��uat �er�e�es�n�e �ere��n� �a�ma�.
İş�erler�n�en tale� e��len �el�e �e ra��rlar� �e�erlen��rme�.

 Çevre Denetm

� �����etler �er�e�es�n�e �enet�mler �a�ma� �e �asal me��uat �er�e�es�n�e �ere��n� �a�ma�.

 İl�e s�n�rlar�m�� ��er�s�n�e �e�re Y�net�m S�stem� mant���n�a �er t�rl� �e�resel ��rl�l��le 
�l��l� ���� sa��l� �e�re �anunu� ���� sa��l� İmar �anunu� ���� sa��l� �ele���e �anunu �e ���er 
�l��l� �anun �e ��netmel��lere ��re �enet�m �e u��ulama �aal��etler�n� s�r��ren ��r�m��r.
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 A) Görüntü Krllğ Kontrolü

 ������� ��������� ���������� ������� ��� ����� ������� ����� �������� ���� ��������� ��������� 
��������� ��� ����� ������� �� ������������� ��� ����������� ������� ��������� ������� ������������� 
���� ���������� ������� ���������� ������ ���� �� ������ ������ ����������� ����������� �� ������ 
����� ������ ���� ����� ���������� ���� ����� �� �������������� ����� ������� ������������ 
������� ������������� ������� ����������� �������



217

 B) Hava Krllğ Kontrolü

 ������� ��������� ����������� ��� ����� �������� ������ ��������� ������� ��� ������ ���� ��� �� 
����� ��������� ����������� ������� ������ ������ ���� ������������ ��������� ������� ������ ����� 
����� �� �������� ��������������� ������ �������� ����� ������� �������� �������� �� �� 
��������� ������� �������������� ������� ������� ����������� �����.
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 �. �������� ��������� ����� ��������� ������ ��������� ����� �� ���������� ����� �� ��� 
���������� ����������� ���� ������� ����������� ���������� �������� ���������  �������� ������ 
���������� ������� �������� ��� ���������� �� ������� ���������� ������������� ������

 C) Çevresel Gürültü Kontrolü

 �. ����� ����� ������ ������ ������� ���������� ���� ����� �� ���������� �� ����������� 
������������ ����� ���������� ����� �������� ������ �������� ��������� ����� ����� ����� ���� 
�������������.

 2. Y������ ���������� �� ����� ����������� �������� ����� �� ���������� �� ������������ 
������� ������������ ����� �������������.
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 Alaşe��r �eled�yes� Ambalaj Atıkları ��net�m �lanı doğrultusunda bel�rlenen programa 
uygun olarak Ambalaj Atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlar. Ambalaj Atıkları Ayrıştırma 
ve Trans�er �stasyonunun ver�ml� şek�lde �şlet�lmes� ���n gerekl� denet�mler� yaptırır. Çevre ve 
�e��r��l�k �akanlığı �le gerekl� yazışmaların yapılmasını sağlar. Alaşe��r �eled�yes� sınırlarında 
���l�n�lend�rme �ğ�t�mler�� ve �Ambalaj Atıklarının Kaynaktan Ayrıştırılması� projes� uygulamak.

 Ambalaj atıklarının toplanması ���n Çevre ve �e��r��l�k �akanlığında l�sans ya da ge���� 
l�sans almış ger� d�nüşüm �rması �le protokol yapılarak atıkların tekrar ekonom�ye kazandırılması 
sağlamak.  

 Alaşe��r �eled�yes� sınırlarında �okullar, meskenler, kamu kurum kuruluşları, satış noktaları, 
�abr�kalar vb.�  ambalaj atıklarının �k�ğıt, karton, �am, plast�k, vb.�  kaynaktan ayrı toplanmasını 
sağlanıp  projen�n tüm sınırlara yayılması ���n gerekl� �alışmalar yapılıp �nlemler almak. 

 D) Ambalaj Atıkları Yönetm

 Alaşe��r �eled�yes� sınırları ��er�s�nde bulunan okullara, ma�allelere ve �alka ambalaj 
atıklarının kaynaktan ayrıştırılması �akkında eğ�t�mler ver�lmekted�r. �u eğ�t�mler�  Atık Toplama 
b�r�m�n�n de  desteğ� alınarak Tem�zl�k �şler� adı altında  kampanyalar şekl�nde  veya �zel olarak 
düzenlemek. 
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 5- SUNULAN HİZMETLER

• �evre Koruma ve Kontrolü �le �lg�l� olarak alınması ve uygulanması gereken tedb�rler konusunda 
�lg�l� mevzuata uygun olarak beled�yelere ver�len görevler�� kanun� yetk�ler� kullanmaya �l�şk�n �ş ve 
�şlemler� yürütmek.

• Yasal mevzuat çerçeves�nde oluşturulan kom�syonlarda görev alarak �ş ve �şlemler� yürütmek.
• �alışma konularına �l�şk�n pro�e ve öner� gel�şt�rmek� uygulamak.
• B�r�me ulaşan �er türlü vatandaş talep ve ş�k�yetler�yle �lg�l� �ş ve �şlemler� yürütmek.
• ��zmet �ç� eğ�t�m almak ve uygulamak.

A- İdarenn Amaç ve Hedefler
 �el�şen ve �ızla da�a çok k�rlenen dünyamızda çevren�n korunmasının önem� �er geçen gün  
artmaktadır. Bu amaçla dünyamızın geleceğe da�a umutla bakab�lmes� �ç�n �evre ve �e��rc�l�k 
Bakanlığı tara�ından sürekl� güncellenen kanun ve yönetmel�kler� tak�p ed�lerek gerekl� çalışmaları 
yapmaktır.

• İlg�l� yönetmel�k ve mevzuatlar kapsamında k�rl�l�ğe neden olanlar �akkında yasal �şlemler� 
yürütmek.

• ���� sayılı Beled�ye Kanunu� 1��� sayılı �mum� �ı�zıssı��a Kanunu ve yönetmel�kler�n verd�ğ� 
yetk�ler� �evre ve �e��rc�l�k Bakanlığı� İlg�l� Bakanlıklar ve Val�l�k Tal�matları� Beled�ye �ecl�s ve 
Encümen Kararları doğrultusunda görev yapmak.

• �evre konularına �l�şk�n yerel ve ulusal basını tak�p ederek �lg�l� �aber ve yayımları �ncelemek ve 
arş�vlemek.

 II- AMAÇ VE HEDEFLER

B- Temel Poltkalar ve Öncelkler
• �evren�n k�rlenmes�n�n önlenmes�

A-Ger Dönüşüm Çalışmalarımız 

• Yaşanılab�l�r çevren�n oluşturulması

 1.�evre tem�zl�ğ� ve ger� dönüşüme büyük önem veren Alaşe��r Beled�yes�� bu önem 
doğrultusunda �lçe merkez�nde201��201��201��201� � 2020 ve 2021 yılında 1� �arklı noktaya 
olmak üzere toplamda �� adet �am ��şe Kumbaraları yerleşt�rd�. �evre Koruma ve Kontrol 
�üdürlüğü tara�ından yerleşt�r�len kumbaralar �00 ve1200 l�trel�k kapas�teye sa��pt�r. 2021 yılında 
�alkın �steğ� doğrultusunda cam kumbaraların yerler� değ�şt�r�lm�ş ve talepte bulunan �kul� �am� 
ve Eğlence Yerler� yakınlarına cam kumbaralar konulmuştur ayrıca �� adet tekst�l kumbarası 
yoğunluğun olduğu alanlara bırakılmıştır.

B- Performans Blgler

A- Mal Blgler
 2021 yılı �çer�s�nde �evre Koruma ve Kontrol �üdürlüğümüzün �et Bütçe �deneğ� 
Toplamı ��2.�00�00�T�. olup� Bütçeden �al�İş���zmet Alımları �ç�n 2��.��0����T�.s� ����.0�� 
ödenek gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

 ���0 �ayılı ��n �ç İlde Büyükşe��r Beled�yes� ve Y�rm� Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun 
Ve Kanun �ükmünde Kararnamelerde �eğ�ş�kl�k Yapılmasına �a�r Kanun� �le görev yetk� alanımız 
1 ��san 201� tar��� �t�bar� �le Alaşe��r �erkez 1� �a�alleye tüzel k�ş�l�ğ� kaldırılan � belde ve �� 
köyle b�rl�kte toplamda �� ma�allede çalışmalarımız devam etmekted�r.

 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
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Kağıt �� karton ambalajları, kaynağında ayrı to�lanma�ı ���n 2886 �ayılı ���l�t ��al� Kanunu 
��r������nd� a�ık ��al� ya�ılmı� olu�  ���r� �� ����rc�l�k �akanlığından y�tk�l�nd�r�lm�� kurulu� 
olan �ı�ak�ı ��r� ��n���m A.� u�d���nd� kalmı�tır. ��� konu�u �rma �l� � yıllık Ambalaj Atığı 
To�lama ���l��m��� �m�alanmı�tır �� ���l��m��� d��am �tm�kt�d�r. Ayrıca yoğunluk 
olmama�ından dolayı cam atıkları �,� ayda b�r alınmaktadır. 202� yılı ���r���nd� to�lanarak 
b�lg�l�nd�r�l�n Kağıt �� karton ambalaj m�ktarı �.8��.��0 Kg. dır.To�lanan cam atığı m�ktarı ��� 
2.668.000 Kg,dur.

 2-YANGIN TÜPLERİ BAKIMLARI: Yangınla m�cad�l� �� an� m�d��al� ����m yolları 
amacıyla b�l�d�y�m�� ana ���m�t b�na�ı �� b�ny���nd� bulunan ara�lar,�ant�y� alanları olmak ���r� 
yangın t��l�r�n�n rut�n olarak yıllık bakım �� kontrol� ya�ılmı�tır
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 A�rı�a �a�all� �ak�nl�r� tara�ın�an ��r�kt�r�l�n ��tk���l atık  �ağlar T����l�k ��l�r� 
�ant�����n��  ���olan�akta�ır.

 3.�� �� to�rak k�rl�l�ğ�n�n �nl�n���� a�a�ı�la ���tk���l Atık Yağların Kontrolü 
Y�n�t��l�ğ�� ��r������n�� ��l�������� ��0.000  k� ��tk���l atık �ağ to�la�ı�tır.�l�� ��n�l�n�� 
��tk���l atık �ağ ür�t�n tü� ����rl�r�n� ��n�t�� �a�ıl�ı� ol��� atık �ağları a�rı ��r�kt�r�r�k l��an�lı 
�r�a�a ��r��l�r� kon���n�a ��l��l�n��r�� �a�ıl�ı�tır.

 1 SINIF ATIK GETİRME MERKEZİ

31.12.2014 Tar�� �� 2�222 �a�ılı r���� �a��t��� �a�ı�lanan Atık ��t�r�� ��rk��� t��l�ğ�n�� 
��l�rt�l�n 1. �ını� Atık ��t�r�� ��rk��� �a�ı�ı ��r��kl��t�r�l��� ol�� �l��l� ��r��l�r�� kontroll�r�n 
�a�ıl�a�ın�an �onra �aal���t� ����r�l���kt�r. 
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 4.“Ambalaj Atıklarının Kontrolü ��n�tm�l���� ka��amında �l��m��d� ambalaj atıkları 
l��an�lı �rma tara�ından kayna�ında ayrı to�lanarak ��r� d�nü�ümü �a�tanmaktadır. 2021 yılında 
4.�22���0  K�. ambalaj atı�ı to�lanarak ��r� d�nü�üm� ka�andırılmı�tır.   
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�aal��etler�m�� ve �erforman�larımı�ın �enel değerlend�rme�� a�ağıdak� ta�loda ver�lm��t�r.

 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğün�e �ürültü� ��rüntü ve �ava k�rl�l�ğ� �a�ta olmak 
ü�ere �e��tl� �evre k�rl�l�kler� denet�mler� �er��od�k olarak �a�ılmakta olu�� konu �le �l��l� olarak 
�elen ���lü ve �a�ılı ��k��etler tekn�k �er�onel tarafından değerlend�r�lm��t�r. �üm ��k��etler ���� 
�a�ılı Çevre Kanununa ��re değerlend�r�lerek ek��kl�kler te���t ed�l��� �l��l� �erlere ��ld�r�lerek 
�ereğ� �a�ılmı�tır. 

 1-ATIK İLAÇ KUTULARI
 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak İl Sıfır Atık ��net�m �lanında �el�rt�len 
�erlerde atık �la�ların ��r�kt�r�lme�� ���n  atık �la� to�lama nokta�ının olu�turulma�ı ve ��net�m�n�n 
�ağlanma�ı adına İl�em��de �el�rled�ğ�m�� e��anelere atık �la� to�lama kutuları ver�lm�� olu�� atık 
�la� to�lama kutularının �a�ının tale� ed�lme�� durumunda tarafımı��a arttırıla�aktır 
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 2- ÇÖP TOPLAMA ÇALIŞMALARIMIZ
 Ala�eh�r �eled�yes� �evre ��r�ma ve ��n�r�l �üdürlü�ü �larak �lçe �enel�nde mahalle, 
cadde ve s�kaklarda �y��n n�k�alara k�n��landırmı� �ld���m�� yer üs�ü çöp k�n�eynerler� ve çöp 
var�ller� �le evsel n��el�kl� ka�ı a�ıklar ��planmak�a �l�p, çöp araçlarımı� kes�n��s�� �� saa� r�n� 
hal�nde çalı�mak�adır. �lçem�� �enel�nde ���� yılında yakla�ık �larak ��� ��n��ün çöp ��planıp 
ber�ara�ı �ç�n çöp dep�lama alanımı�a nakled�lm����r. Ayrıca kapalı alanlar (çöp ev, harabe evler 
vb.�dere ya�akları ve k�llanılmayan arsalarda b�r�ken çöpler vb. a�ıklar alınıp, alanın yıkama ve 
�em��l��� yapılmak�adır.

 3-SÜPÜRME ÇALIŞMALARIMIZ  
 Süpürme ��lemler�m��� ���� yılında �� süpürme ��ç�s� ve � ade� vak�ml� y�l süpürme aracı 
ve � ade� �rak�ör arkası y�l süpürme mak�nes� �le yapılmı� �l�p, ha��a �a��l�, resm� ve d�n� bayramlar 
d�h�l ha��anın her �ünü �üm cadde ve s�kaklar süpürülmü��ür. Süpürme esnasında cadde ve 
s�kakların her �k� �ara�ındak� yaya kaldırımları üs�ü ve d�pler� �em��lenerek süprün�ü, çöp vb. a�ıklar 
�le b�rdür kenarlarında b�r�ken çam�rlar �em��lenmek�ed�r.
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21.02.2022

 Harcama ��r�m�m��c� ��r��������r���n �� �� ����m��r�n ��ar�n�n ama� �� ������r�n����� ma�� 
��n���m ������r�n�� ��n�r�� ����n��m���r�n� �� m����a�a ����n ��r ������� ��r��������r������n� � 
��r�m�m��� ����� ��� �a�s�s ����m�� �a�na��ar�n ��an�anm�� ama��ar ���r����s�n�a ������� ���n�m�� 
�� ��r�m�� ��r ������� ����an������n����r�m�m���� �� ��n�r�� s�s��m� ����r��n��rm� ra��r�ar�� ����m� 
�� ����r��n��rm� ra��r�ar� ��� ��n���m ra��r�ar�na �a�anma��a��r.

 4-YIKAMA ÇALIŞMALARIMIZ
 ����m�� ��n���n�� s�m� �a�ar� ��r��an �������r��� �a�ar a�an� �����r�n�n a��nmas�n�an s�nra 
ca��� �� s��a��ar ���anara� ��m����nm������r. �a�ar ��r��r�n�� �����a s�������� ��r�n ��a������ 
���n�rc�� ��s��� �s.� ��r��r ����r�an�� s� �� a��r ��r s���c� s� ��� ���an�� a�r�ca ����n����� 
����m������r.

Harcama Yetklsnn İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Harcama Y������s� ��ara� ��r�� �� �������r�m ��r����s�n���

�� ra��r�a ��r a�an �������r�n ����n���r� �am �� ���r� ������n� ���an ���r�m.

          HasanYILMAZ
                   Harcama Y������s�
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TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
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 A-MİSYON VE VİZYON

 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanun kapsamında düzenlenen �önetmel�kler �ere��n�e 
evsel atıkların en etk�l�� ver�ml�� ekonom�k ve ça�daş yöntemlerle toplanmasını sa�lamaktır. 
�ürdürüleb�l�r b�r katı atık yönet�m� �ç�n �erekl� çalışmaları yaparak� atıkları kayna�ında azaltmak 
�ç�n uy�ulanmakta olan pro�elere destek vermek� �er� kazanımlarını sa�layarak örnek ��zmet 
standartlarına ulaşmaktır.
 �eled�yen�n or�anları tara�ından alınan kararları dürüst b�r şek�lde uy�ulamak� mev�ut 
kaynaklarımızı etk�l� ve ver�ml� b�r şek�lde vatandaşlarımızın le��ne kullanmak. Vatandaşlarımız 
�ç�n ver�len tem�zl�k ��zmetler�n� en �y� şek�lde uy�ulamak� �lçem�zdek� yaşam kal�tes�n� 
yükseltmek� �alkımıza kal�tel�� tem�z ve yaşanılab�l�r b�r çevre oluşturmaktır.

 I- GENEL BİLGİLER
 Tem�zl�k �şler� �üdürlü�ümüz ���� �ayılı �eled�ye Kanunu� 2872 �ayılı Çevre kanunu ve 
bu kanuna �st�naden çıkartılan yönetmel�kler çerçeves�nde �lçem�ze kal�tel�� ver�ml� ve etk�n b�r 
şek�lde ��zmet sunmayı amaçlayarak �aal�yetler�n� yürütmekted�r.

 Vzyonumuz
 �ürütmekte oldu�umuz tem�zl�k� süpürme ve çöp toplama ��zmet�n� en etk�n ve ver�ml� 
şek�lde sürdüreb�lmek �ç�n çevre teknolo��ler�n� ön�ü ve yen�l�kç� yaklaşımlarla sunmak� d�nam�k 
b�r yapı oluşturmaktır.

 Msyonumuz 

 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

• Tem�zl�k �şler� �ara�ındak� mak�neler�n kontrolü ve tak�b�n� yapmak.

• �eled�ye sınırları �çer�s�nde b�nalar �le �marlı arsaların önüne kent�n �örünümünü bozmaya�ak 
şek�lde çöp var�l� ve konteynerler� koymak.

• ���� �ayılı �eled�ye Kanunu ve d��er �l��l� mevzuatlar çerçeves�nde �eled�ye �aşkanı�nın verd��� 
�örevler� yapmak.

• Kontrol sırasında tesp�t ed�len eks�kl�kler�n ��der�lmes� �ç�n konteyner� çöp sepet� tem�n� �ç�n 
�erekl� �ş ve �şlemler� tak�p etmek� ��ale dosyası �azırlamak.

• �eled�ye �aşkanlı�ına karşı Tem�zl�k �şler� �üdürü� b�r�m� �le �l��l� �ş ve �şlemler�n eks�ks�z ve 
kusursuz yürütülmes�nden sorumludur.

• Tem�zl�k �şler� �erçekleşt�rme yetk�l�s� ve taşınır kayıt ve kontrol yetk�l�s� olarak �ş ve �şlemler� 
�erçekleşt�r�r. 

• Çöp depolama alanının �laçlamasını yaptırmak.

• �erkez ve çevre ma�alleler �çer�s�nde yer alan pazar yerler�n�n tem�zl���n� yapmak� da�a sonra 
yıkamak ve b�r�ken atıkları kaldırmak.

• Kurban satış ve kes�m yerler�nde tem�zl�k çalışması ve k�reçle dezen�eks�yon yapmak.

• Tem�zl�k �şler�nde ��t�yaç duyulan malzemeler� alımının tak�b�n� yapmak.

• �lçem�z sınırlarında bulunan �adde� sokak� bulvar ve meydanların düzenl� olarak süpürülerek 
tem�zlenmes�n� sa�lamak.

• Kend� b�r�m�yle �l��l� �ar�amalarının bütçe �azırlı�ını yapmak.

• �eled�ye sınırları �çer�s�nde yer alan yerleş�m alanlarında üret�len �ünlük evsel atıkları toplayarak� 
çöp depolama alanına taşımak.

• �tık ��ller�n evsel atıklardan ayrı olarak toplanması �ç�n �erekl� önlemler� almak� atık p�ller�n ayrı 
toplanması �ç�n pro�ramlama yapmak ve ayrı tutmak.

• Çöp toplama ve sokak tem�zl��� çalışmalarının aksamadan yürütülmes� �ç�n �erekl� tüm tedb�rler�n 
alınması� bu ama�a �l�şk�n plan ve pro�ramların bel�rlenmes�� tak�p ve kontrolünün sa�lanması.

• Çöp Konteynırının dezen�ekte �şlemler�n� �erçekleşt�rmek.

 Büro Sorumlularının (Şef) Görev, Yetk ve Sorumlulukları:
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 �üdürlü�ümü� �lçem�� Yen�ce �a�. �eşeylül �ad. �o�3� �e �eşeylül �a�alle�� Süleyman 
�em�rel �adde��ndek� adre�lerde ���met �ermekted�r. Tem��l�k �şler� �üdürlü�ü �ünye��nde 
çalışan �şç�ler�n l��te�� aşa�ıdak� ����d�r�

1- FİZİKSEL YAPI

 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

111ş�rket �Al�eltaş A.�.� �şç��� �e � kadrolu tem��l�k �şç��� �le toplam 118 k�ş�, 1� Adet Sıkıştırmalı 
Kamyon, 8 Adet Römorklu Traktör, 2 Adet �oto��klet, 2 Adet Vakumlu Yol Süpürme Aracı, 2 Adet 
Traktör Yol Süpürme Aracı, 3 adet Çöp Tak��, 1 Adet Tran��t Araç, 1 Adet Yol Sulama Aracı �le 
�lçem�� �alkına tem�� �e kal�tel� ��r çe�re �ç�n ���met �er�lmekted�r.
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2-ÖRGÜT YAPISI
 Tem��l�k İşler� �üdürlüğünün �rgüt yapısı 1 adet İnşaat Tekn�ker���üdür Vek�l��� 2 adet 
Çevre �ühend�s� �S��leşmel� �ersonel�� 1 adet �üro �ersonel� ���rket İş��s���7 adet kadrolu �ş�� ve 
111 adet ş�rket�Albeltaş A.�.� �ş��s� olarak oluşmaktadır. Örgüt yapısı aşağıdak� tabloda olduğu 
g�b�d�r.

• Su K�rl�l�ğ� Kontrolü Y�netmel�ğ�

• Ömrünü Tamamlamış �ast�kler�n Kontrolü Y�netmel�ğ�

• Çevresel �ürültünün �eğerlend�r�lmes� ve Y�net�m� Y�netmel�ğ�

• 5393 Sayılı Yen� �eled�ye Kanunu

 BASILI KAYNAKLAR: (MEVZUATLAR) 

3-BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI

• 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

• 2872 Sayılı Çevre Kanunu
• Atık Yağların Kontrolü Y�netmel�ğ�
• Ambalaj Atıklarının Kontrolü Y�netmel�ğ�

• ��tk�sel Atık Yağların Kontrolü Y�netmel�ğ�
• Atık Y�net�m� Y�netmel�ğ�

• �sınmadan Kaynaklanan �ava K�rl�l�ğ�n�n Kontrolü Y�netmel�ğ�

• Sanay� Kaynaklı �ava K�rl�l�ğ� kontrolü Y�netmel�ğ�
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4- İNSAN KAYNAKLARI:

• İl�em���n ��t�yacı olan uy�un noktalara ��p konteynerler� �e ��p �ar�ller� koymak,

A- İdarenn Amaç ve Hedefler

• H��metler�n etk�n �e �ağdaş s�stemlerle yürütülmes�,

�er�ekleşt�rme Yetk�l�s� Em�n NAMLI �e Sultan YILMAZ tarafından yapılmaktadır. Taşınır Kayıt 
Kontrol Yetk�l�s� ��re�� �se Yaşar PEHLİVAN �e �ak� ACAR tarafından yürütülmekte olup; 
Harcama Yetk�l�s� ��re��, Hasan YILMAZ tarafından �er�ekleşt�r�lmekted�r.

• Vatandaşlar tarafından   �amansı� �ıkarılan �r� katı atıklar �koltuk, �ekyat, ta�talar �.b), dereler, boş 
arsa  �e alanlar  tem��len�p  kü�ük �aplı ��pler  kaldırılmaktadır.  

• Halkımı�a tem�� �e fera� b�r ortam sunmak,

• Alaşe��r sınırları ���nde a�ığa �ıkan katı atıkların �e�re �e sağlık koşullarına uy�un olarak �� 
ma�allede ��pler pro�ramlı b�r şek�lde  toplatılmaktadır.

• İl�em���n ��plüğünün �la�latılmasını, ya� aylarında sürekl� �la�lanıp kokudan �e �aşerelerden 
korunması sağlamak,

• Cam�ler�n �e umum� tu�aletler�n per�yod�k olarak tem��l�kler�n� yapmak.

 II- AMAÇ VE HEDEFLER

• Katılımcı �e �oğulcu b�r �dare anlayışı,

• İl�em�� merke� �e d�ğer ma�alleler�m��de bel�rl� �ünlerde kurulan semt Pa�ar Yerler�n�n tem��l�k 
�e yıkama �şlemler�n� �er�ekleşt�rmek.

• İl�em���n ��pler�n� toplayıp ��p depolama alanına nakl�n� sağlamak,

• ��p Konteynırlarının de�enfekte �şlemler�n� yapmak,

• �e�a�ık, a�ıklık �e �esap �er�leb�l�rl�k,

5-SUNULAN HİZMETLER:

• İnsan �e �e�re sağlığını koruma odaklı ���met anlayışı,

• H��met�n kal�tes�n� yükseltmek,

• İl�em���n cadde �e sokaklarını süpürmek �e tem�� tutmak,

• İl�em��de mu�tel�f alanlarda bulunan ��p e�ler� boşaltılarak, tem��l�ğ� yapılmaktadır.

ADI SOYADI

Hasan YILMAZ

Sultan YILMAZ

�ak� ACAR 

Yaşar PEHLİVAN

KADRO ÜNVANI

Memur / İnşaat Tekn�ker� ��.K.K.Müd.�k )

S��leşmel� Personel  ��e�re Mü�end�s�)

S��leşmel� Personel ��e�re Mü�end�s�)

��rket İş��s� ��üro Personel�)

KADRO
DERECESİ
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B- Temel Poltkalar ve Öncelkler

 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 A- MALİ BİLGİLER

 2021 �ılı ��e����nde Tem��l�k ��le�� ��d��l���m���n �e� ����e �dene�� Toplamı 
11.160.990,70 TL. ol�p, ����eden �al-��-���me� alımla�ı ���n 11.097.291,62-TL (%99.43) ödenek 
�e��ekle�����lm�����.
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 B- PERFORMANS BİLGİLERİ

 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 ���� ��������� ����������� ���������� ��������������� ���� ��������� ������� ������������ �� 
����������� ��� ������ ��� ���������� ������ �� ���������� ���� ������ ���������� ������� ���� 
������ �������� �������� ���� ������������� ����� �� ����������������.

 ���� ������ ����� ������ �� �� ������ ����������� ��������� ������������� ������������ 
����� �� ����� ������� ��������� ������ ����� �� ������������� ���������.

 ������� ���������� ��� �������� ������� ������ �������� ��� ���� ����� ��������� ���� ���� 
����������� T������� ������ �������� �� �������� ��� �������� ���������������. �������� ���� ��������� 
���� �� ������ ����� ������� ��������� ����������� ����� ����������������������. ������ ����� ���� 
��� ����� �� ������������ ����� ��������� ���� ��������� ������������ ��������� ���������� �� ��������� 
��� ���� ��� ���� �� �� ���� ���� �������������.
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�l�em�� m��av�r alanı ���nde yer alan dar s��a�lar� par� �a��e� yeş�l alanlar ve ���� �ayılı yasa �le 
t��el ��ş�l�ğ� �aldırılan � �elde ve �� ��y�n ��p t�plamasında ��llanılma� ��ere ��� adet ��p var�l� 
alımı yapılmış ve dağıtımı sağlanmıştır.
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İlçem�z merkez �a��e� s�kaklar �e ���� �ayılı ��n �ç İl�e B�y�kşe��r Bele��yes� Ve Y�rm� Altı 
İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun ��km�n�e Kararnameler�e �e��ş�kl�k Yapılmasına �a�r 
Kanun� �le t�zel k�ş�l��� kal�ırılan � �el�e�e ç�p t�plama�a kullanılmak �zere ���ru�an tem�n 
�le���� a�et � ��� �t. �ç�p �ar�l�� �� a�et �e sı�ak �al�ırma �al�an�zl� ç�p k�nteynerler�� 
K�nteynerler�n �akım� �narım �e tam�ratı �ç�n t�plam�a ���� a�et teker takımı alımı �e �a�ıtımı 
yapılmıştır.

İlçem�z �alı �azarı Yıkama Ve Tem�zl�k ��r�nt�ler
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İlçem�� �enel�nde mu�tel�� alanlarda �ulunan �o� ar�aların� �el�rlenen �ro�ram da��l�nde tem��l��     
��r�nt�ler�

İlçe Jandarma Komutanlığı ve ���erl�� �u�e��nden �elen tale� ��er�ne Jandarma Komutanlığı �le 
���erl�� �u�e��n�n �a�çe tem��l�ğ� ��r�nt�ler�� 
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Çöp Ta��� ����et���� �le y�ğ�nl�� ya�anan n��talarda �� �öp ��nteynerler� �ı� �ı� ���altı�ın 
yapıldığı görüntüler .

�l�e����n  ���tel�� �addelerde�� �aldırı�larda�par�larda �e ye��l alanlarda ağa� ��da�a� �t �e ��� 
����e �alı��alarından �ayna�lanan atı�ların� ayrı�a yerlere dö�ülen dalların �e yapra�ların 
te���l�ğ� yapıl�ı�tır.
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�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������.

����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������.
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�l��m�� ����l���� ��l��a� �a�r��aları� �şl�tm�l�r�� t�m��l��� ���pl�r�m�� tara�ı��a� �����l� ş���l�� 
yapılmıştır.     
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Mer�e� ve �evre Ma�allelerde�� �em� �a�ar Yerler�,�ar�lar,Meydanlar,Kaldırımlar ve Ana 
Ar�erler�n d��enl� �lara�  yı�anma �alı�malarından ��r�n��ler.

��m��r�ye� ve �em��ra�� Meydanı ve �ev�� Y�l� yı�ama ve �em��l�� ��r�n��ler�
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KÜLTÜR VE
SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
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 �eled�yem�z�n h�zmet alanı kapsamında �ulunan mahallerde, kültürel �l�şk�ler�n 
gel�şt�r�lmes� ve kültürel değerler�n korunması konusunda gerekl� çalışmaları yapmak, �u 
çalışmalara ün�vers�teler�n, kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşlarının, s�v�l toplum 
kuruluşları ve uzman k�ş�ler�n katılımını sağlamak, kültür, sanat tanıtım, meslek� �ecer� kazandırma 
�le gençl�k ve spor konularında h�zmet vermek veya verd�rmek, kültür ve ta��at varlıkları �le tar�h� 
dokunun ve kent � �lçe tar�h� �akımından önem taşıyan mek�nların korunmasını sağlamak amacı �le 
görev yapmanın ötes�nde anayasamızda yer alan sosyal devlet anlayışı �le çalışmak, ���� �ayılı 
�eled�ye �anunun �eled�yen�n görev yetk� ve sorumluluk �ölümünde ��. madden�n �a� ve ��� 
�ıkrasında yer alan h�zmetler� yapmak suret� �le �lçe halkı �ç�nde çok mağdur, özürlü, yaşlı, düşkün, 
dar gel�rl�, k�mses�z, korunmaya muhtaç olarak yaşayan �nsanlarımıza sosyal h�zmet ve yardımlarda 
�ulunmak amacı �le kurulan ve �u �şlemler�n kanun ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılmasını 
sağlayan ��r�md�r.  

 �ültürel ve sanatsal etk�nl�kler� sürekl� ve n�tel�kl� kılan �unun yanı sırada  sosyal h�zmet 
anlayışımızı �lçem�zde k� �ütün ��reyler�n mutluluğunu esas alarak herkes�n sağlıklı, huzurlu olduğu 
yaşanmaktan key�� alınan  ��r kent olmak.

�. �eled�ye kanunun �� ve �� maddeler�nde yer alan hususlarda, kurum �ç� �le �lg�l� ��r�m ve 
müdürlüklerle ortak çalışmalar yapar, etk�nl�kler düzenler. �eled�yen�n �ütünsel h�zmet ve sosyal 
�eled�yec�l�k anlayışının gel�şmes�ne ve kurumsallaşmasına katkı ver�r.

�. �eled�ye �aşkanlığı tara�ından �el�rlenen amaç, �lke ve tal�matlarla �lg�l� mevzuata uygun olarak 
�eled�yem�z�n kültürel �l�şk�ler kapsamında yer alan etk�nl�kler�n�, değ�şen koşullara uygun ��r 
şek�lde seçenekl� olarak �el�rley�p �aşkanlık �akamının onayına sunar, onaylanmış seçenekler� 
�lg�l� ��r�mlerle koord�ne ederek uygular, �una muka��l de ver� ta�anı ve �ht�yaç ta�losu düzenler.

 �lg�l� mevzuatlar çerçeves�nde şehr�n kültürel ve sanatsal hayatına canlılık kazandırmak, 
güzel sanatların seç�l� dallarında eğ�t�m vermek, çok çeş�tl� zeng�n etk�nl�kler �le örnek ��r kent 
olmak, sosyal h�zmet alanındak� sorululuklarımızı toplumun �ütün kes�mler�n�n �ht�yaçlarını şe�a� 
ve eş�t  şek�lde karşılayacak ��r anlayışla halkımıza sunmaktır

 VİZYONUMUZ

 �üdürlüğümüzün, �eled�yen�n gel�r ve g�derler� �ölümünde z�kred�len ��. maddede k�  ��ar 
gel�rl� yoksul muhtaç ve k�mses�zler �le özürlülere yapılacak sosyal h�zmetler ve yardımlar 
hükmüne göre harcama yapar, madde ���de �eled�ye h�zmetler�ne gönüllü katılım �ölümünde de 
��eled�ye sağlık, eğ�t�m, spor, çevre, sosyal h�zmet ve yardım, kütüphane h�zmetler�yle, yaşlılara, 
kadınlara ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönel�k h�zmetler�n yapılmasında �eldede 
dayanışma ve katılımı sağlamak, h�zmetlerde etk�nl�k, tasarru� ve ver�ml�l�ğ� arttırmak amacıyla 
gönüllü k�ş�ler�n katılımına yönel�k programlar uygular.� �ükmünden �ah�sle mevzuat hükümler�ne 
göre de �ş��rl�ğ� anlayışıyla koord�nel� çalışan ��r ��r�md�r.

�. �üdürlüğün �aal�yetler� �ç�n gerekl� ola��lecek, ortam, araç, gereç ve teknolo��y� �el�rler.

�. �lçe halkına geleneksel ve evrensel müz�ğ�n çeş�tl� türler�n� açık ve kapalı mek�nlarda sunarak 
kent halkının kaynaşmasını toplumsal moral�n yükselt�lmes�n� ve ortak ��r kent kültürünün 
oluşmasını sağlar.

 MİSYONUMUZ

�. �ültürel hayatına katkıda �ulunma amacına yönel�k, çeş�tl� konularda k�tap, �roşür, derg�, a�ş, vs 
hazırlar ve halka ulaşmasını sağlar.

 MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI

�. �eled�ye �aal�yetler� konusunda halkı ��lg�lend�rme çalışmaları yapar.

 GÖREV VE SORUMLULUKLAR

�. �eled�ye sorumluluğunda �ulunan tar�hsel ve kültürel kalıpların korunup gel�şt�r�lmes� ve 
tanıtılması �le �lg�l� yayın �aal�yetler�n� yürütür.

�. �aşarılı öğrenc�ler� teşv�k ed�c� ödüllerle destekler.

��. �üdürlüğün yıllık �ütçes�n� hazırlar

�. �esm� �ayram kutlamaları, topluma mal olmuş k�ş�ler �ç�n anma törenler�, öneml� gün ve 
ha�talara a�t etk�nl�kler düzenler.
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1�. Bel�rl� �ün �e ha�talarda �ereken du�arlılı�ı �er��le�e�ek ��r����lerde �ulunur.

1�. Büt�ede ��k�ul �e �uhta�lar ���n a�rılan �dene��n kullanıl�a�ını �er�ekle�t�r�r.

1�. �e�����zel kuru� �e kurulu�larla �� ��rl��� ��er���nde �alı�ır.
11. �uhta� duru�dak� a�lelere �ardı�larda �ulunulur.

14. Belde halkının huzur� e�enl�k� �a�lık �e �utlulu�u ���n �ereken �nle�ler�n alın�a�ını �a�lar.

1�. �a�anı��a �e katılı�ı �a�la�ak� h�z�etlerde etk�nl�k� ta�arru� �e �er��l�l��� arttır�ak a�a�ı �le 
��nüllü k���ler�n katılı�ına ��nel�k �r��ra�ların u��ulan�a�ını �er�ekle�t�r�r.
17. ��at�r ���r kulü�ler�ne �ardı�larda �ulunur.

19. Kültür� �anat� tur�z� �e ����al ��ler alanda d��er re��� �e �zel kurulu� �e kuru�larla �e de �l��l� 
k���lerle� ����l t��lu� �r�ütler��le �let���� kurarak� �rtak katılı� �e �r��eler �el��t�r�l�r.
��. �e�zuatın �erekt�rd��� ka�ıt �e e�rakları düzenl� �larak tutul�a�ını �a�lar.
�1. ��z�etlerle �l��l� har�a�a �e ka�ıtların düzenl� �larak tutul�a�ını �a�lar.

 MÜDÜRLÜĞÜN YETKİLERİ
1. Yukarıda ��ade ed�len �aal��etler�n �e �el�rt�len �alı��aların �er�ne �et�r�l�e��nde �etk�l�d�r.
�. �üdürlük �le �l��l� �alı��alarda ��r�n�� dere�ede ��za �etk���ne �ah��t�r.

1�. �ne�l� �ünler� tak�� eder.� ��ll� �e d�n� �a�ra�lar ��.�

�. �üdürlü�ün �aal��et alanına ��ren k�nularda �l��l� k���� ��r�� �e kurulu�larla ha�erle��e �e 
k��rd�na���n �a�la�a �etk���ne ha�zd�r.

��. Beled��e��ze a�t k�n�erler �le t�renler�n �anı �ıra �� etk�nl�klerde �e� �a�ın ��hazları�la h�z�et 
�er�l�r.

 MÜDÜRLÜĞÜN SORUMLULUKLARI
 Beled��e �e�zuatı �le �l��l� �e�zuat hükü�ler� �e �u ��net�el�kle kend���ne �er�len 
��re�ler�n �er�ne �et�r�e��nden �etk�ler�n�n za�anında �e �ere��n�e kullanıl�a�ından� �l��l� 
Beled��e Ba�kan Yardı��ı�ına �e Beled��e Ba�kanına kar�ı ��ru�ludur.

 MÜDÜRLÜK YAPISI

��. Ba�lı ��r��ler�n denet���n� �a�arak� �alı��aları �er�nde �n�eler.
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Yardımlar: �a��r ve �ardıma m��ta� vatanda�larımıza ���e�e�� ���e�e� �ardımlarının �anı �ıra 
madd� d�r�m� ��tü �lan �ğren��ler�m�ze �ırta���e �ardımları �le en�ell� vatanda�larımıza da 
te�erle�l� �andal�e �ardımı �a�ma�ta�ız.

Özel Günler: �ıl ��er���nde�� m�ll� ve d�n� �a�ramlarımızda ve d�ğer �zel �ünlerde ��tlama� te�r��� 
taz��e ve anma me�a�larını re�m� �a�ın �r�anlarımızdan �a�ımlama� faal��etler�m�zdend�r.

Elektronk Ortamda Yapılan Başvurular: Vatanda�larımızın ��l���a�ar �rtamında �a�tığı 
�a�v�r�ların �ı�tı�ı alını� �avale ve �a�ıt ��lem� �a�ıldı�tan ��nra �l��l� ��r�me ��nlend�r�lme�te 
�l��� �a�al �üre�� ��er���nde �a�v�r� �a����ne �a�ılan ��lem �le �l��l� �eva� ver�lme�ted�r. CİMER ve 
İ���R �a�ıt ���tem� ��r�m�m�z tarafından �ürütülme�ted�r.

Çelenk: �la�e��r mer�ez ve �eldeler�nde�� 
vefat d�r�mlarında �am�lerde�� �enazelere 
�eled��e �a��anı adına �elen� �ıra�ılma ��� 
müdürlüğümüz tarafından 
�er�e�le�t�r�lme�ted�r.
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2021 YILI FAALİYETLERİ

12 Ocak 2021 Alaşe��r �eled�ye �andosu' nu
kurarak �önüllü katılımı �ç�n �lana çıktık ve 
çalışmalara başladık.

8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Gününü kutladık. 

18 Mart 2021 �anakkale �a�er�'n�n 10�. Yıl 
dönümünü kutlayıp Atatürk ve s�la� arkadaşlarını 
başta olmak üzere şe��tler�m�z� andık.

Alaşe��r �eled�yespor Karate takımımızı 2� Mart� 
1 ��san tar��ler� arasında Yalova' da düzenlenen 
Kulüpler �ürk�ye �amp�yonasına yolcu ett�k.

� ��san 2021 �alk �kmek �ro�es�yle �l��l� 
�ırıncılarımızla çalıştay �erçekleşt�rd�k.

� ��san 2021 Avukatlar Günü dolayısıyla 
�lçem�zdek� avukatların �ününü kutlayıp 
�ed�yeler�n� takd�m ett�k.
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� ��san 2021 2� ��san �l�sal �gemenl�k ve 
�o��k �ayramı kon�l� ���düllü res�m ve ş��r 
yarışması�� dü�enled�k�

22 ��san 2021 �a�daş Yaşamı Destekleme 
Derne�� ve Alaşe��r �eled�yes� olarak ���s�klet 
Sürme ve A�a� D�kme etk�nl��� dü�enled�k�

2� ��san 2021 �l�sal �gemenl�k ve �o��k 
�ayramını �üyük ��r �oşk�yla k�tladık�

Dü�enled���m�� �2� ��san �l�sal �gemenl�k ve 
�o��k �ayramı� kon�l� res�m ve ş��r yarışmasında 
dere�eye g�ren ��ren��lere �ed�yeler�n� takd�m ett�k�

8 Mayıs 2021 Anneler günü dolayısıyla 
��m��r�yet Meydanı�nda tüm anneler�m��e� 
kend� seramı�da ürett���m�� ���ekler�m��� 
�ed�ye ed�� günler�n� k�tladık�

8 Mayıs 2021 Anneler �ünü dolayısıyla şe��t 
anneler�m��� ��yaret ed�� günler�n� k�tladık ve 
�ed�yeler�n� takd�m ett�k�
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19 Mayıs 2021 Atatürk'ü Anma �ençl�k ve 
Spor �ayramı'nı beled�ye bandomuzla 
yürüyüş eşl�ğ�nde kutladık

22 �az�ran 2021 Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü olarak Yaz Spor Okulları( Futbol-
Voleybol-Yüzme) kayıtlarına başladık.

15 Temmuz 2021 �emokras� ve M�ll� ��rl�k 
�ünü �ç�n meydanda düzenlenen programa 
katıldık.

30 Temmuz 2021 ülkem�z�n b�r çok noktasında çıkan 
yangınlarda zarar gören vatandaşlarımıza yardımda 
bulunab�lmek �ç�n yardım kampanyası düzenled�k.

2 Ağustos 2021 Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü olarak 5-12 yaş arası çocuklarımız 
�ç�n Alaşeh�r �eled�yes� Satranç Kulübünü 
kurup çalışmalara başladık.

11 Ağustos 2021 Yaz Spor Okulları Futbol 
kursumuz çalışmalarına tüm hızıyla sürdürdü.
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12 Ağustos 2021 Alaşeh�r Beled�yes� �atranç 
Kursumuz çalışmalarına ara vermeden 
devam ed�yor.

16 Ağustos 2021 Alaşeh�r Kon�res�n�n 102.yılı 
anısına 16-28 Ağustos 2021 tar�hler� arasında 
Alaşeh�r K�ta� �ünler� etk�nl�ğ� düzenled�k.

17 Ağustos 2021 Yaz d�nem� �ç�n açtığımız 
Yüzme kursumuz tüm hızıyla çocuklarımıza 
h�zmet verd�.

30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı'nı ve 5 Eylül 
Alaşeh�r'�n Kurtuluşu'nu etk�nl�klerle kutladık.

30 Ağustos-5 Eylül 2021 kutlama etk�nl�kler� 
ka�samında yarışmalar�masa ten�s��tavla�kelter 
çekme�en �üzel üzüm� koşu maratonu� düzenley�� 
dereceye ��ren vatandaşlarımıza �dül takd�m ett�k.

30 Ağustos 2021 saat 20:00 da bando ve fener 
alayı eşl�ğ�nde Zafer Yürüyüşü �erçekleşt�rd�k.
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5 Eylül 2021  Al��������n �ü���n ����l�nd�n 
�u��ulu��u ��k�nl�kl��� k������nd� ���ukl������ 
���n �����b�� �������l���� kukl� ��������� �� 
�ü��kl� ��l�n��l�� dü��nl�d�k.

3 Eylül 2021 3. Al������ ��ü� �������l� 
�ü����n�� k�y��k��l�k ������nd�n b��l���l�n ��� 
k����ny���n� d����k ������k �lk d�� �����n� 
��d��d� y������nl��� ��k�l�� �l� ��� �ün Al������ 
��l�d�y��� �l���k ��d�y�l�� d������k.

� Eylül 2021 ������l������� ���b� �k����nd� 
bulunduk.

13 Eylül 2021 Akk���l� ����ll����d� dü�ün 
��l�nu ���n ����l ���� ����n� �����kl�����d�k.

1� Eylül 2021 ����l�� �ününü ku�l�d�k.
20 Eylül 2021 A��u�� ����k��l�l�k ������� 
k������nd� ����kl�� �ü��� ��k�nl��� dü��nl�d�k.
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20 Eylül 2021 �laşe��r �eled�yes��r Karete 
Takımımı�ın s��r��larını� 9 Eylül ��m�r��n 
K�rt�l�ş� �ller arası Karate şam��y�nasında 
aldıkları başarılardan d�layı tebr�k ederek 
�ed�yeler�n� takd�m ett�k.

29 Eylül 2021 �laşe��r �eled�yes� Türk Sanat 
�ü���� K�r�s�n� k�rarak ��nüllü mü��k 
severlerle çalışmalara başladık.

1 Ek�m 2021 �stanb�ldak� Tarım Kalkınma 
��rves��ne katılım sa�ladık.

� Ek�m 2021 �laşe��r �eled�yes� T�yatr� 
K�lübünü k�rarak kend� sa�neleye�e��m�� 
�y�nlar �ç�n çalışmalara başladık.

Türk Edeb�yatının �sta kalem� mer��m ya�ar Er�l 
TOY �ç�n �anel ve anma �r��ramı dü�enled�k. 

� Ek�m 2021 T�O K�r� ��üm �erke��nde sıra 
bekleyen ç��tç�ler�m��e ç�rba �kramında b�l�nd�k.
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8 �k�m 2021 �eled�yem�z tara�ından organ�ze 
ed�len �d�rne gez�s�ne ��ere� �adalyalarımız� 
olan gaz�ler�m�z� ���rladık.

1� �k�m 2021 Kültür ve �osyal �şler 
�üdürlü�ü olarak ü�rets�z dans k�rs�m�z�n 
çalışmalarına başladık.

1� �k�m 2021 ���tarlar �ünü sebeb�yle 
��m��r�yet ve �emokras� �eydanında 
düzenlenen programa katılıp sonrasında 
beled�yem�z tara�ından m��tarlara ta�s�s ed�len 
b�na önünde m��tarlarımızı a�ırladık.

28 �k�m 2021 ��m��r�yet�n �ayramının �8. Yıl 
dönümü sebeb�yle �laşe��r Kaymakamlı�ının 
düzenled��� ��m��r�yet Yürüyüşüne �eled�ye 
bandom�z �le katıldık.

2� �k�m 2021 ��m��r�yet�m�z�n �8. Yıl 
dönümünü büyük b�r �oşk�yla k�tladık.

10 Kasım 2021 �tamızı� ebed�yete �nt�kal ed�ş�n�n 
83. Yıl dönümünde saygı ve özlemle andık.
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11 Kasım 2021 'Geleceğe Nefes 11 M�lyon 
��dan' etk�nl�ğ�ne katılım sağladık.

18 Kasım 2021 �eled�yem�z�n katkılarıyla 
''Mahşer�� �üm�üş'' t�yatro oyununu şehr�m�ze 
�et�rd�k.

2� Kasım 2021 Öğretmenler Günü se�e��yle 
kırsal ve merkez mahalleler�m�zdek� okullara 
�eled�ye �aşkanımız Ahmet Öküzcüoğlu'nun 
hed�yeler�n� takd�m ett�k.

28 Kasım 2021 Alaşeh�r �eled�yes�or 
maçlarına yıl �oyunca �eled�ye �andosu olarak 
destek sağladık.

1 Aralık 2021 Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü olarak uzun çalışmalar sonucu 
Alaşeh�r �eled�yes� �ost �ller Mağazamızın 
açılışını �erçekleşt�rd�k.

3 Aralık 2021 �n�ell�ler Günü se�e��yle 
�ernekler�m�z� z�yaret ederek �ht�yaç sah��ler�ne 
ulaşması adına tekerlekl� sandalye hed�ye ett�k.
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23 �ralık 2�21 beled�yem���n katkılarıyla ���ü�eyl �e �e��at �y�ur ��yatrosu� �üt �ardeşler �sab� 
�omed��� t�yatro oyununu �atandaşlarımı�ın seyr�ne sunduk.

1. Yardımlar �n�es� ��t�ya�ımı� olan �e�m�şe a�t �er� tabanlarının yeters��l�ğ� neden�yle reaks�yon 
sürem�� u�amıştır.

 ZAYIFLIKLAR

1. �andem� sonu�u toplumun �enel�nde �ukuu bulan sosyo�ekonom�k ��küntünün ��ell�kle 
�aşkanlık makamı �le b�rl�kte �ayır se�erler ne�d�ndek� �abalar sonu�unda meydana �et�r�len 
�arkındalık sayes�nde �emşe�r�ler�m��le aramı�da kend�l�ğ�nden doğal b�r ��nül k�prüsü �nşa 
ed�lm�şt�r.

2. �u �b. yardımlar ���n �erekl� olan yeterl� �e sı��� depolama �mkanlarımı�ın a�lığı neden�yle 
stoklama sıkıntıları yaşanmıştır.

2. Yapılan tüm bu yardımların dağıtımında ser��lenen planlı �e pro�ramlı or�an��asyonlar sayes�nde 
�alkımı�da oluşan te�e��ü� neden�yle �alışanlarımı�ın mot��asyonlarında ��ssed�len yüksel�şler 
olmuştur.

 ÜSTÜNLÜKLER
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PARK VE BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
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 �ark ve �ahçeler �üdürlü�ünün olarak� beled�yem�z �ınırlarında daha güzel� ye��l� tem�z ve 
ya�anab�l�r b�r �������� �ürdürüleb�l�r �a�lıklı b�r çevre olu�turab�lmek �ç�n k��� ba�ına dü�en 
akt�� ye��l alan m�ktarını dünya normlarına yük�eltmek� yük�eltmeye y�nel�k pro�eler olu�turmak ve 
bu y�nde uygulamalar yapmak� ye��l alanları yaygınla�tırmak amacıyla a�aç ve ç�çek d�k�m�� ye��l 
alanların bakımı� çocuk oyun grubu ve �tne�� gruplarıyla �lg�l� h�zmetler gel��t�rmek� tar�he tanıklık 
etm�� a�açların uzun �mürlü ve �a�lıklı olarak gelecek ne��llere ula�tırılma�ı �ç�n bakımlarını 
yapmak� �eyza� ara elemanı yet��t�r�lme��ne �l��k�n çalı�malar gel��t�rmek� ��tek ve �ner�lere �l��k�n 
ç�zümler�n kal�te ve hızını artırmak ba�lıca hede�er�m�zd�r.

 �la�eh�r �lçe�� �ınırları d�h�l�nde� halkın nü�u� yapı�ı gerek��n�mler� ve kültür yapı�ı d�kkate 
alınarak� ça�ın gerek��n�m ve �tandartlarına uygun düzeye get�r�lme�� amacıyla �la�eh�r �eled�ye�� 
�ark ve �ahçeler �üdürlü�ü� �eled�ye �ınırları �çer���nde ���� �ayılı �eled�yeler �anunu �le ���� 
�ayılı �üyük�eh�r �eled�ye�� �anunu ve y�netmel�klere uygun olarak� �mar planında ye��l alan 
olarak ayrılan alanların park� çocuk bahçe��� �por �ahaları� yaya b�lgeler�� a�açlandırma �ahaları �le 
mevcut ye��l alanların bakımı� onarım ve korunma�ı �le �lg�l� h�zmetler�n planlı� programlı ve uyum 
�ç�nde yürütülme��n� �a�lamakla beraber� mevcut akt�� ye��l alan m�ktarını artırarak daha ya�anab�l�r 
kal�tel� b�r çevre �ç�n çalı�maktır.

� ���� �ayılı �üyük�eh�r �eled�ye�� �anunlarının �lg�l� maddeler�ndek� hükümler

 �o�al ve kültürel kaynakları ve �z�k�el çevrey� �n�an yararı� mutlulu�u� güvenl���� �a�lı�ı ve 
kon�oru �ç�n e�tet�k ve b�l�m�el �lkeler çerçeve��nde ele alan� mekan ve ya�am ortamı olu�turan� 
b�yo çe��tl�l��� de�tekleyen araz� planlama�ı� ta�arımı� y�net�m�� korunma�ı� onarılma�ı ve 
denetlenme�� konularını kap�ayan e��t�m� ara�tırmalar yapan ve ülke�el� b�lge�el� kent�el ve kır�al 
�lçekte �z�k�el planlar �çer���nde yer alarak kültürel ve do�al de�erler�n korunma�ı ve 
�ürdürüleb�l�rl�k adına ekolo��k �ncel�kl� pro�eler�n üret�lme�� �lke ve de�erler� do�rultu�unda 
yen�l�kç�� �e�a� h�zmetler �unmaktır.

�. �erekl� ara�tırma gel��t�rme ve pro�elend�rme büro�u veya mü�av�r kurulu�larıyla her türlü 
kent�el ta�arım ve peyza� uygulama pro�eler� hazırlanma�ı ve uygulanma�ı.

 VİZYONUMUZ

 MİSYONUMUZ

�la�eh�r �eled�ye�� �ark ve �ahçeler �üdürlü�ü� aklın ve b�l�m�n rehberl���nde topluma katkıda 
bulunacaktır. �u alanda� çalı�anları� gerçekle�t�rd��� �aal�yetler�� yaptı�ı pro�e ve uygulamaları �le 
�an��a �lçe beled�yeler� ara�ında kurumumuzu ���rnek kurum�� �tatü�üne ta�ıma gaye��nde olacaktır.

 ÇALIŞMA PROGRAMININ YASAL DAYANAĞI
 �amu kurumları �trate��k planlarına ba�lı olarak �lg�l� kanunlar çerçeve��nde per�orman� 
programlarını hazırlamakla yükümlüdürler. �alı�ma programı kavramından b�rçok kanun 
madde��nde ��z ed�lmekted�r.
� ���� �ayılı �eled�ye �anunu

�o�rultu�unda çalı�ma programlarının hazırlanma�ı gerekmekted�r.

�. �üzenleme�� yapılacak alanların c�n��n� bel�rlemek �kav�ak� orta orta kaldırım� gez�nt� alanları� 
çocuk oyun alanları v.b.)

� ���� �ayılı �amu �al� ��net�m� ve �ontrol �anunu

 İLKE VE DEĞERLERİMİZ

 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

�. �ahaların tanz�m� �ç�n gerekl� etüt pro�e� detay planlarını �lg�l� müdürlüklerle b�rl�kte koord�nel� 
b�r �ek�lde çalı�arak� araz� üzer�nde tatb�k�n� yapmak veya yaptırmak.

�.  �ark� bahçe� koru� ye��l alanlarda dü�ünülen �z�k� ve m�mar� yapıla�ma �ç�n g�rü� b�ld�rmek ve 
etüt etmek.
�. �eled�ye �ınırları d�h�l�nde ye��l alanların b�tk�lend�r�lme�� ve düzenlenme�� çalı�maları �ç�n 
�üyük�eh�r �eled�ye �a�kanlı�ına yazı�ma yapılarak bu alanlarda �üyük�eh�r �eled�ye�� �ark ve 
�ahçeler �üdürlü�ünün çalı�ma yapma�ını ��temek. �u çalı�malar yapılmadı�ı zaman tekl�� ed�len 
alan üzer�nde müdürlükçe çalı�ma yapmak ve ma�ra�arı �üyük�eh�r �eled�ye��ne �letmek.
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��. �eled�ye �ecl�s� ve �eled�ye �ncümen�n�n 1�8� sayılı yasaya uygun ve müdürlük çalışmaları 
�le �lg�l� aldığı kararları uygulamak

�2. �ersonel�n yazışmalarını yapmak ve talep etmek.

�1. �eled�ye �ecl�s� ve �ncümen�ne çalışmalar �le �lg�l� tekl�� hazırlamak ve makamın onayına 
sunmak.

8. �al�fiye eleman yet�şmes�n� sağlamak �ç�n kurslar açmak ve bu kurslara katılımını artırmaya 
çalışmak.

�. �alkın ağaç ve ç�çek sevg�s�n� gel�şt�rmek amacıyla bayramlar, �est�valler, serg�ler, eğlence ve 
yarışmalar düzenlemek.

1�. �ark ve �ahçeler �üdürlüğü �ç�n gerekl� �ht�yaçları tesp�t etmek, gereken malzemeler� tem�n 
etmek.

1�. ��danlıklardan fidan tem�n etmek ve bunların d�k�m� ve bakımını yapmak.

22. �ark ve bahçeler�n korunmasına, malzemeler�n bulundurulmasına yarayacak bekç� kulübeler� 
yapmak veya yaptırmak.

2�. �alkın yeş�l alan, orta re�ü� ve kavşaklarda yapmış oldukları tahr�batları b�r rapor hazırlayıp 
tahr�bat yapanlardan masra�arın tem�n� y�nünde çalışma yapmak.

12. �üzenlenen park, bahçe ve d�nlenme alanlarının su, doğalgaz ve elektr�k tes�satını hazırlamak 
veya hazırlatmak, �lg�l� �dareler�ne başvurup yapılan tes�satlarını açtırılmasını sağlamak.

6. �dare ve �şletmeler�n �lçe beled�yes�ne bırakılan park ve bahçeler�n �ht�yaçlarını karşılayacak sera, 
fidanlık v.b. tes�sler� yapmak ve �şletmek.

1�. �ark ve yeş�l alan düzenleme çalışmaları �ç�n gereken b�tk�sel toprak ve gübre tem�n etmek.

�. �alkın park ve bahçeler konusunda çeş�tl� d�lek, talep ve ş�kayet�n� �nceleyerek gerekl� araştırma 
ve çalışmaları yaptıktan sonra gerekl� yanıtları ve aydınlatıcı b�lg�ler� vermek.

11. �ark ve �ahçeler �üdürlüğü çalışmaları �le �lg�l� olarak gerekl� kuruluşlarla temasa geç�p 
�şb�rl�ğ� yapmak.

18. ��tk� hastalık ve zararlılarına karşı z�ra� mücadele etmek.

1�. ��m ek�m�, b�ç�m� ve bakımı �şler�n� yürütmek

1�. �evrey� tert�plemek, ka�es tel veya panel ç�t ve değ�ş�k ebatta borular kullanarak bu alanları 
koruma altına almak.

16. �üm yeş�l alanların sulanmasını sağlamak, ağaçların sulanması �ç�n per�yod�k b�r program 
hazırlayıp uygulamak.
1�. �udama zamanı ağaçların budanması, kuruyanların kes�lmes�, devr�lenler�n kaldırılması g�b� 
bakım çalışmalarını yürütmek.

2�. �arklara konacak oyun aletler�n�n, bankların, p�kn�k masalarının hazırlanması ve konacak 
yerlere nakl�n� sağlamak, monte etmek, bozulanların tam�r �ş�n� yapmak.
21. �arklarda ve yeş�l alanlarda h�zmetler�n devamlılığını sağlamak amacıyla boyama, kaynak �şler�, 
ç�m b�çme, tem�zl�k yapma, sulama v.s. bakım ve onarım çalışmaları yapmak.

2�. ��lgem�zde müdürlüğümüz çalışmaları �le �lg�l� �aal�yetlerde bulunan müteahh�tler�n 
çalışmalarını denetlemek.

2�. �üdürlüğümüz �le �lg�l� �ht�yaç duyulan araç, gereç ve mak�neler�n tesp�t� �le alım ve bakımını 
yapmak, mevcut araç ve mak�neler� çalışır halde bulundurmak.
26. �ıllık bütçes�n� ve yatırım planlarını hazırlamak.
2�. �üdürlük personel� �le �lg�l� h�zmetler� yürütmek, h�zmet �ç� eğ�t�m kursları açmak ve 
sem�nerler düzenlemek.
28. �lım, h�zmet ve yapım �hale dosyalarını hazırlamak.
2�. �onusu �t�barı �le �ark ve �ahçeler �üdürlüğünün sorumluluk alanına g�rmeyen ancak 
uygulanması �le sorun yaratacağı anlaşılan hususların tesp�t� hal�nde telafis� �ç�n �lg�l� müdürlüğü 
b�lg�lend�rmek.
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 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

 2- ÖRGÜT YAPISI

 1- FİZİKSEL YAPI

Se���s

Çalışma Odası

Toplam

Sayısı (Adet)

1

1

70.00

70.00

1

1

Alanı (m²) Kullanım Sayısı
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• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

• 2464 sayılı �el�rler Kanunu                                                      Web Tabanlı Kaynaklar

 3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:

• 5216 sayılı Büyükşeh�r Beled�yes� Kanunu                              İnternet Kaynaklı B�lg� Kaynakları 
• 5393 sayılı Beled�ye Kanunu                                                    �D�D�D Kaynaklı Kaynaklar

• 2886-2990 sayılı Devlet İhale Kanunu                                      Elektron�k Posta

• 3194 sayılı �mar kanunu
• 4734-4735 sayılı Devlet İhale ve Sözleşmeler Kanunları
• 5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m ve Kontrol Kanunu
• Bayındırlık İşler� �enel �artnames�

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİNE ELEKTRONİK KAYNAKLAR 

• 1475 sayılı İş Kanunu                                                                E-Ma�l

• Bayındırlık İşler� Kontrol Yönetmel��� Mevzuatlarına Tab� olarak çalışır.

 İLİŞKİN YASA, MEVZUAT VE YÖNETMELİKLER:

İLETİŞİM: Santral 653 14 08 Faks 653 93 90 İç Hat 205 - 193 - 203

• Ço�uk oyun grubu montajı, bakımı ve kauçuk zem�n döşeme çalışmaları 

• A�aç Budama, Kes�m ve Sab�tleme Çalışmaları

• A�aç, Çalı ve Mevs�ml�k Ç�çek D�k�m�

• D��er İlg�l� Kanun ve Yönetmel�kler

      4-İNSAN KAYNAKLARI

 5- SUNULAN HİZMETLER

• Ç�m ser�m� ve b�ç�m�

• Açık hava spor aletler� montajı, bakım ve onarımı

• Park Yen�leme �Rev�zyon�

• Talepler�n De�erlend�r�lmes�

• İnşaat ve Sert zem�n onarım çalışmaları

 Müdürlü�ümüz 2021 yılı h�zmet ve faal�yetler� toplam 54 personelle yürütmüştür. Bu 
personel�n 1�� memur 3 �s� sözleşmel� Personel ve 2�s� Kadrolu İşç� 51 taşeron personelden 
oluşmaktadır.

• Park Yapımı
• Süs Havuzu Yapımı ve bakımları

• Serada süs b�tk�ler� yet�şt�rme, üret�m yapma

• 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

• Park, Refüj ve Yeş�l Alanların Düzenl� Bakımı

• İlaçlama ve gübreleme çalışmaları

• Beled�yem�z bünyes�ndek� tüm �ç mekan b�tk�ler�n�n bakım h�zmet�

• Çevre Düzenlemes�
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 6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ;

�lçe genel�nde ve kırsal mahalleler�m��dek� yeş�l alan ve kaldırım ��er�nde a�açlandırma çalışması 
yapılmıştır.

• Şehr İçndek Süs Btklernn Bakım Çalışmaları

 �lçem�� genel�nde ve kırsal mahallerde ço��k oy�n gr�pları ve �tness aletler� k�r�l�m� monta�ı 
�akımı ve tam�rat �şlemler� gerçekleşt�r�lm�şt�r.

• Yabancı Otlarla Mücadele

 ���� �ayılı �eled�ye �an�n�, �eled�yen�n g�rev ve sor�ml�l�kları ��l�m� ��. �addes� �a� 
�end�nde a�açlandırma, park ve yeş�l alan h��metler� yapar ve yaptırır h�km� ��l�nmaktadır. Park 
ve �ahçeler ��d�rl��� olarak teknolo��y� etk�n k�llanan, kentsel gel�ş�m sev�yes�n� gel�şt�rmey� ve 
�lçe halkının yaşam kal�tes�n� s�rekl� arttırmayı esas alan ça�daş ��r kentleşme �st yapısını ol�şt�ran 
ve daha �ler�ye taşımayı amaçlayıp hedeflemekted�r.

 TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

• Çm Alanların Bakımı

�lçe merke��ndek� ve ���� sayılı kan�nla yen� h��met alanı olarak �darem��e dah�l olan mahalle ve 
k�yler�m��de yerleş�m yerler� �çer�s�nde kalan �oş arsalardak� ve şeh�r �ç� kaldırım kenarlarındak� 
ya�an�ı otlar tem��len�p, �laçlama yapılmıştır.

 AMAÇ ve HEDEFLER 

 İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

• Ağaç Dkm ve Bakımı

 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 PERFORMANS BİLGİLERİ 

�lçedek� yeş�l alanların, ç�m ��çme, g��releme ve s�lama �şlemler� �le s�lama s�stemler� tam�ratları 
devam etm�şt�r.���ell�kle �lçe merke��ndek� ve ���� sayılı kan�nla yen� h��met alanı olarak 
�darem��e dah�l olan mahalleler�m��dek� f�t�ol sahaları olmak ��ere�

�eh�r �ç�ndek� kaldırımlarda, meydanlarda ve ref��lerde ��l�nan s�s ��tk�ler�nde şek�l ��daması ve 
�ararlılarla m��adele �laçlama ve aşılama �şlemler� yapılmıştır.  

• Çocuk Oyun Grupları ve Ftnıs Aletlernn Kurulması

 �eled�yem���n �el�rled��� m�syon, �lkeler ve �el�rlenen strate��k alanlar, amaçlar ve hedefler 
do�r�lt�s�nda h��met vermek, m�d�rl���m���n temel pol�t�ka ve �n�el���d�r.

 Performans esaslı ��tçeleme �le k�r�m�m���n performans g�stergeler�ne dayandırmalarına 
y�nel�k çalışmalarla yetk�, sor�ml�l�k da�ıtımı, kaynakların etk�n, ver�ml� ��r şek�lde� ���� �ayılı 
�am� �al� ��net�m� �ontrol �an�n� �le �ç kontrol ve �n mal� kontrole �l�şk�n �s�l ve esaslara da�r 
y�netmel�k h�k�mler�n�e �n mal� kontrol faal�yetler� y�r�t�lmekted�r. �am� �dareler�n�e �trate��k 
planlamaya �l�şk�n �s�l ve esaslara hakkında y�netmel�k �am� �dareler�n�e ha�ırlana�ak 
Performans Programları Hakkında ��netmel�k v�. �k�n��l mev��atlarla �ç kontrol eylem planı ve 
y�net�m programı yapılmaktadır.

 1- FAALIYET VE PROJE BİLGİLERİ
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• Dezenfektan Çalışması
�lçem�z �enel�ndek� tüm resm� kurumlar, bankalar, noterler, eczaneler, cam��ler, kuran kursları, �eh�r 
�ç� toplu ta�ıma araçları t�car� taks�ler beled��em�ze a�t olan tüm resm� plakalı araçlar, co��d�1� 
te�h�s� konulan �ahıslara a�t b�nalar �e��l alanlar �e çocuk o�un �rupları, spor aletler� �lçe �enel�nde 
�e kırsal mahallelerde �k� sokaklara �ezen�ektan atılım ��� �apıldı.

• Yeşl Alanlara Ve Ağaçlandırma, Çm Ekm  Ve Tamrat Yapılan Yerler

• Serada Üretlen  Mevsmlk Ççekler Btkler , Ağaçlar, Yer Örtücüler Üretld.

 • �e�s�ml�k Ç�çek Tohumundan : 50.000  Adet                            
 • Ağaç Çalı Yer Örtücüler  : 2.000    Adet                                      

2021 Yılı �at�h �ahalles� Alzhe�mer �erkez� Kar�ısı �e �ark Alanlarına Ç�çek ��k�m Yerler� 
�azırlanması �e Ç�çek ��k�m� Yapıldı

�lçem�z �enel�ndek� tüm park alanlarına ç�m ek�m� �e �ama �erçekle�t�r�ld�, Ye��l�urt �ah. Kon�re 
�arkı Ç�m ek�m�, �umhur��et �arkı Ç�m ek�m�, �acıbe� �ah. Alzhe�mer �erkez� kar�ısı Ç�m 
�k�m� , �acıbe�  ��. Kanal Kenarı Ç�m �k�m�, �au� �enkta� �arkı Ç�m �k�m�, �erbent �ah. 
Sağlık ocağı Önü Ç�m �k�m�, Akkeç�l� �ah. Ç�m �k�m�, Sem�h ��c�l �arkı Yama �ç�n Ç�m �k�m�, 
�stas�on �ah. �esc�t Kar�ısı Ç�m �k�m� Tam�ratı, Yen� �ah. �sk� �eza ��� Altı �ark Ç�m �k�m� 
Tam�ratı Yapıldı.

 • Köklü Ve Sukulentlers  : 4.000    Adet                                              
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�������y�� �a��ı ����� ������ Yapıldı

2021 yılı ��ll� ������l�� �ad�
pa�� ala�la�ı�a ����� d�����

2021 yılı ��ı� ���a�ı ����� ������

2021 Yılı� �a�ı��y �a�all��� �a�� ��y�a� �����l����� 
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2021 Yılı �l��m�� ����l��d� Tüm Y���l �la�la�da �a��la�da ��m ���m��� Yapıldı
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2021 Y�l� �l����� ��n�l�n�� ��r�al �a�all�r�� O��l �a���l�r� ����l Ol�a� ���r� Yaban Otlar 
��r�anla ����l��
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�e�nel� �a�alles� Yol Kenarları Ve ���er Yerlerde�� ��lar Tırpanlama Yapıldı

2021 Yılı �l�em�� �enel�nde ����el�� Ye��l �lanlarda�� Ve Yol Kenarlarında�� �ar�larda�� ��s 
��a�larının �e��l Yapılması 
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2021 Yılı �l�em�� �e�el���e �al�ırım Ve Parklara ��a� ��k�m� Yapılmıştır
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2021 Yılı �e��r Merkez�nde Yabancı Ot İlacı Atımı Kaldırım Üzerler�ndek� Ağaçlara Ve Park 
Alanlarında Böcek, Ballık Basra Ve Haşere İle Mücadele İlaçlama Yapılmıştır

2021 Yılında İlçem�z Genel�nde Parklarda ve kaldırımlar, Okullar, Kırsal Ma�allerde Da��l Olmak 
Üzere Y�l Kenarlarındak� Tüm Yüksek Dallı Ağaçlar ve Görünürlüğü Kötü Olan Ağaçların 
Budanması Yapılmıştır.
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�a�a�lıd�r� �a�all�s� Ağaçların Budanması Yapıldı

��ll�� �a�all�s� Ağaçların Budanması Yapıldı
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2021 Yılı Park Alanlarına Bordür Taşı Döşeme Ve Oyun Gruplarına Kum Dolgusu Yapıldı

�l�em�� Genel�nde Oyun Gru�uları ��ra�ına Bordür Taşı Ve Kum Dolguları Yapıldı
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2021 YIL �lçem�z Genel�nde ��zaneler, �e�m� �urumlar, Noterler, �am�ler �e��r �ç� �atlarının 
Bulunduğu Yer, T��ar� Tak��ler, �e�m� Araçlar Ve �o��d�1� Te�t� �onulan �a�ı� B�naları �ark 
Alanları Oyun Grupları Dezenfektan Atılımı Yapıldı.
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2021 Yılı �erada ���e� ��t�� Ve Yer Örtücü Ve ����le�t �al�� ���e�� �ret��� Yapıldı
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�a�����a�all����V�����a������a�all�����a����la�la�ı�a��������������Yapıldı

������������a��ı��������������Yapıldı
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�a��� Ma�alles� Ve �s�as�on Ma�alles� �ark Alanlarına ��çek D�k�m� Yapıldı

�s�as�on Ma�alles� Adnan Menderes Bulvarı Ve D�ğer �e�r�m�zdek� D�ğer Kaldırımlara Ağaç 
D�k�m� �ç�n Yer Hazırlandı.

2021 Yılı �lçem�z �enel�nde Ve Kırsal Ma�allerdek� ��un �ruplarının Bord�r Taşı Döşeme Ve 
Tam�ra�ı Ve Bakımları Kum Dolguları Yapıldı
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��renl� �a�alle�� ���n Parkı ��ra�ı ��rdür Ta�ı �rülme�� Yapıldı

��m��r��e� Parkı Ve Tüm Ye��l Alanalrın Tem��l��� �akımı Yapıldı

���a���n �a�alle�� Ve ��ra�ındak� Tüm Park Alanlarının Tem��l��� Yapıldı
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�um�ur���� �ar�ı V� ����r �ar�larda ���� Sulaması Yapıldı

Y���l�ur� �a�all�s�� Y���l Alanların Sulaması  Yapıldı

Y���l�ur� �a�� Y���l Alanların �a�ımı ��m ���m�s� Yapıldı
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2021 Yılı Kongre Parkı Ve D��er Park Alanlarına Süs Havuzları Ve  D��er Boru Hatları Tam�ratı 
Yapıldı

�aler��eler S�tes� Park Alanları Su Tes�satı Tam�ratı Yapımı Ve Damlama Boru Hattı Döşeme Yapıldı

Bakla�ı �a�alles� Park Alanalrına ��den Boru Tam�ratı Yapıldı
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�a�arlar Ma�alles� �u Borusu Arıza yapılması

Kurtuluş Ma�alles� Adnan Menderes Bulvarı Koçu İnşaatın Yan Tarafları Ve �tra�ındak� Parkların 
Bakımı ��m B�çme Ve A�aç ��k�m� Yapıldı

Barışmanço Parkı Ve �tra�ındak� Park 
Alanların ��m B�çme İş� Yapılmıştır.

Barışmanço Parkı Ve �tra�ındak� Park 
Alanların ��m B�çme İş� Yapılmıştır.
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Yence �a� ���ang�r �ok �ark Alanı Çocuk Oyun Gurubu Alanları Kum Dolgu Ve Düzenleme 
Yapıldı

Yen� �a�alle �lmada� �ad� Bulunan �ark 
Çocuk Oyun Grubu Düzenleme Bakım Yapıldı

Kız �e�lek Okulu Ba��e �eyza� Düzenleme�� �ek�n ��ren Okulu Ba��e�� �eyza� Düzenleme��

�u��el�� Yerlerdek� �u Arızaları G�der�ld�
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2021 Yılı Park Alanlarına Ve �rta Refüjlere Damlama �ulama ��ru �attı D�şenmes� Yapıldı, 
Yeş�lyurt Ve Çamlık Parkı Damlama �attı D�şend�

Rauf Denktaş Parkı Peyzaj Çalışması Ve Damlama �u �attı D�şenmes� Yapıldı

Rauf Denktaş Parkı Tem�zl��� Yapıldı.
�stasy�n �a�alles� �a�kent �nü Ve Tüm 
�trafındak� Park Alanlarının Tem�zl��� Yapıldı
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İstas��n �a�alles� ��re�alanı  Park Etrafına 
Parke Ta�ı ���end��

�e�nel� �a�alles�ne �t�rma �r��� ��nta�ı Yapıldı

Askerl�k ���es� �andarma Ba�çes� Ve Etrafında Ağaçlara Ballık Basra İlaçlaması Yapıldı

��m��r��et Parkı �e�eke Arıza Tam�ratı Yapılması
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    2021 YILI OCAK (MAHALLELER)
Delemenler Mah. Ağaç Budama       (14 Gün)   
Kemal�ye Mah. �eyt�n Budama.      (4 gün)
Kemal�ye Mah. ve Ağaç Budama       (12 gün)
Kavaklıdere Mah. Ağaç budama, Parklara genel bakım tem��l�k (Sab�t)
Ye��lyurt Mah. Parkların Genel Bakımı    ( Sab�t)
K�ll�k Mah. ve Ser�n yayla Mah. Ağaç budama    ( 3 Gün)
Derbent Mah.�lektr�k �attı Gömme 1
Derbent mah kavak ağacı yükleme (2 Gün
Derbent ağaç budama   (4 gün)
Matarlı Mah. Ağaç Budama ( 4 Gün)
Akkeç�l� Ağaç Budama ( 1 )
Derbent Mah. Park Patlak Alanlarında Tam�rat, 1
Kavaklıdere Mah.Bomlu Araçla Ağaç Budama, 1
Toygar Mah. Ağaç Budama (1 )
Narlıdere mah. �eyt�n ağacı budama ( 2)
Belen yaka Mah. Ağaç Budama (2)
�akırcaal� ağaç budama (1)
Kasaplı Mah Tarımsal sulama hat tam�r�. (1)

Ye��lyurt Mah. Parkların Genel Bakımı (SAB�T )

�renköy Mahalles� Ağaç sökme (1 Gün )

2021 YILI ŞUBAT (MAHALLELER)
Derbent Mah.�lektr�k �attı Gömme(1Gün )

Kemal�ye Mahalles� Ağaç Budama (17 Gün )

K�ll�k Mah. �lektr�k Kablosu �ç�n Ka�ı (1 Gün )
Kavaklıdere Mah. Bağ Tel� Toparlama (2 )
Kavaklıdere Mah.Bomlu Araçla Ağaç Budama(1 Gün )

Tepe köy Mah. �ınar ağacı D�k�lmes� (3 Adet)
Sarıpınar Mah Aç Budama (1 gün)

Kavaklıdere Mah. Park Alanlarının Bakımı ve Tem��l�ğ�(SAB�T)

P�yadeler Mah. Oyun grubu dolgusu (3 Gün )
Ilgın Mah. Oyun Grubu Kum dolgusu Yapılması (1 Gün )
Akkeç�l� Mah Ağaç Budama (1 Gün)

P�yadeler Mah. Sulama Kanal Tem��leme

Yen�köy Su patlağı Tam�ratı  (1 Gün )

Narlıdere Mah. Ağaç Budama (1 Gün)
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2021 YILI MART(MAHALLELER)
Kemal�ye Mah. Ağaç d�k�m� (Dağ Akça Ağacı 18 Adet  )( Tesb�h ağacı 12 adet ) 
P�yadeler Mah. Kanal Kenarı Tem�zleme  (� GÜN )

Akkeç�l� Mah. Ağaç Budama (3GÜN )

Kemal�ye Mah. B�tk� D�k�m� İç�n Toprak Dolgusu Yapılması

Kemal�ye Mah. B�tk� D�k�m� İç�n Toprak Dolgusu ve İsmet�ye Mahalles�nde Ağaç 
Kesme Yapılması

Kavaklıdere Mah. Bağ Tel� Toparlama Yapılması

K�ll�k Mah. Ağaç Budama Yapılması (2)

Sobran Mah. Okul Bahçes� Ve �tra�ındak� Ağaçların Kes�lmes� (1

Kemal�ye Mah. Kaldırımlara ve Park Alanlarına Ağaç D�k�m� Yapılması(1

Kemal�ye Mah. �eyt�n Ağaçlarına Gübre Atılması (1GÜN )

Yeş�lyurt Mah. Parklarda Patlak Tam�ratı Yapılması

�renköy Mah. ��m �k�m� Yapılması (1GÜN)

Kavaklıdere Mah Tar�ş �tra�ı Peyzaj �alışması Yapılması

Akkeç�l� Mah. Budanan Dalların Toparlama

Avşar Barajı Ot Tırpanla Otların B�ç�lmes� ve Ağaçların Budanması

Ilgın Mah. Ot Tırpanla Otların B�ç�lmes�

Örnek Köy Ve Kemal�ye Mah. Tarımsal Sulama Boruları Arıza Bakımı (1)

Avşar Barajı Mes�re Alanı Genel Bakım Yapılması

Yeş�lyurt Mah. Park güller�n Bakımı Ve Tem�zl�ğ� Yapılması  (SABİT)

Kavaklıdere Mah. Park Bakımı ve Tem�zl�ğ� Ağaç Budanması    (SABİT )
Badınca MAH .ADN Petrol Önü Ağaç Kesme (2GÜN)

Narlıdere Mah. �eyt�n Ağaçlarına Gübre Atılması (1)

K�ll�k Mah. Oyun Grubu Toprak Dolgusu Yapılması (2GÜN)

Yeş�lyurt Mah.Bomlu Araç İle Ağaç Budama 
Osman�ye Mah. Su Patlağı Tam�ratı 
Işıklar Mah. Su Patlağı Tam�ratı 
Baraj Mes�re Alanını Ot tırpanla Otların B�ç�lmes�(8 gün )

İsmet�ye Mah. Ağaç Kesme Yapılması

2021 YILI NİSAN (MAHALLELER)

Akkeç�l� Mahalles� Parklara ��m �k�m� Yapıldı

Subaşı mah. Ot tırpanla otların b�ç�lmes� yapıldı

P�yadeler Mah. Park Alanlarına B�tk�� ��çek D�k�m� yapıldı

Kavaklıdere Mah.Bağ d�reğ� ve tel� toparlanması yapıldı

Kemal�ye d�k�len ağaçların sulamamsı yapıldı 

K�ll�k Mah. Ot Tırpanla otların b�ç�lmes� yapıldı

Kavaklıdere Mah. Ağaç budama� Genel bakımı ç�m b�çme tem�zl�k yapımı(SABİT)

K�ll�k Mah.Park Alanlarında su borusu tam�ratı yapıldı

Yeş�lyurt Mah. Ağaç budama� Genel bakımı ç�m b�çme tem�zl�k yapımı(SABİT)

Işıklar Mah. Ot Tırpanla otların b�ç�lmes� yapıldı

Yeş�lyurt Ve �akırcaal� Mah. Park Alanlarında su borusu patlağı tam�ratı yapıldı

P�yadeler Ot tırpanla otlar b�ç�lmes� yapıldı
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2021 YILI MAYIS (MAHALLELER)

Uluderbent Mah. Parklarda Su borusu tam�ratı yapıldı

Kavaklıdere Mah. Ağaç budama� �enel bakımı ç�m b�çme tem�zl�k yapımı(SABİT)

Toygar Mah. Ot tırpanla otların b�ç�lmes� yapıldı
P�yadeler Mah. Ot tırpanla otların b�ç�lmes� yapıldı

Yen�k�y Mah. Ot tırpanla otların b�ç�lmes� Yapıldı

Narlıdere Mah. Park Alanı Düzenleme yapıldı

Tepek�y Mah Sağlık ocağı �nü ç�çek b�tk� d�k�m� yapıldı

Delemenler Mah. Ot Tırpanla otların b�ç�lmes� yapıldı

Delemenler Mah. Okul �evres� Ağaç Kes�lmes� yapıldı

�akırcaal� Mah. Ot Tırpanla otların b�ç�lmes� yapıldı

İsmet�ye Mah. Ot Tırpanla otların b�ç�lmes� yapıldı
Kemal�ye Mah. Ot Tırpanla otların b�ç�lmes� yapıldı

K�ll�k Mah. Ot İlacı atılması yapıldı

�acıal�ler Mah. Ot Tırpanla otların b�ç�lmes� yapıldı
Ilgın Mah. Ot Tırpanla otların b�ç�lmes� yapıldı
Üzümlü Mah. Ot Tırpanla otların b�ç�lmes� yapıldı
��rell� Mah. Mes�re Alanı Ot Tırpanla otların b�ç�lmes� yapıldı
Matarlı Mah Tarımsal su Patlağı tam�ratı yapıldı
Sarıpınar Mah Tarımsal su Patlağı tam�ratı yapıldı

Yeş�lyurt Mah. Ağaç budama� �enel bakımı ç�m b�çme ot tırpan� tem�zl�k 
yapımı(SABİT)

İsmet�ye Mah. Parklarda ��m B�çme Yapıldı (8 gün)

Ilgın Mah. Ot İlacı atılması yapıldı(2 gün)

2021 YILI HAZİRAN (MAHALLELER)
Kavaklıdere Mah. Ağaç budama� �enel bakımı ç�m b�çme tem�zl�k yapımı(SABİT)

Subaşı   Mah. Ot Tırpanla otların b�ç�lmes� yapıldı(�gün)

�acıal�ler Mah. Ot Tırpanla otların b�ç�lmes� yapıldı(� �ÜN )
Uluderbent Mah. Ağaç budama yapıldı (6gÜN)

��rell�  Mah. Ot Tırpanla otların b�ç�lmes� yapıldı(2 gün)
Belenyaka Mah. Ağaç budama yapıldı(2gün)

Yeş�lyurt Mah. Ağaç budama� �enel bakımı ç�m b�çme ot tırpan�tem�zl�k 
yapımı(SABİT)

Delemenler Mah. Tarımsal su Patlağı tam�ratı yapıldı

Kozluca  Mah. Ot Tırpanla otların b�ç�lmes� yapıldı(�gün)

Sobran  Mah. Ot Tırpanla otların b�ç�lmes� yapıldı(� gün)

Delemenlr Mah. Ot Tırpanla otların b�ç�lmes� yapıldı(�gün)
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2021 YILI TEMMUZ (MAHALLELER)
Kavaklıdere Mah. Ağaç budama, Genel bakımı ç�m b�çme, ot tırpan, tem�zl�k 
yapımı(SABİT)
Yeş�lyurt Mah. Ağaç budama, Genel bakımı ç�m b�çme, ot tırpan, tem�zl�k yapımı(SABİT)
Örnekköy Mah. Ağaç Budama Yapıldı(2GÜN )
Kasaplı Mah. Ot Tırpanla otların b�ç�lmes� yapıldı(2 güm)
Gümüşçay Mah. Ot Tırpanla otların b�ç�lmes� yapıldı(2gün)
Belenyaka  Mah. Ağaç Budama Yapıldı(4gün)
Kasaplı Mah. Tarlada Ç��t Sürme Yapıldı (2gün )
Bakşla�ı Mah. �arklarda Ç�m B�çme Yapıldı (1)
Sarıpınar Mah. Su Borusu Tam�ratı(1 )
Kemal�ye Mah. Ot Tırpanla otların b�ç�lmes� yapıldı(�gün )
Alkan Mah. Ot Tırpanla otların b�ç�lmes� ve Ağaçların K�reçlenmes� yapıldı (� gün )
Subaşı Mah. Ot Tırpanla otların b�ç�lmes� yapıldı (7 Gün )
Uluderbent Mah. Ağaç Budama Yapıldı (7Gün )

Çarıkbozdağ Mh. Ot Tırpanlama

Akkeç�l� Mahalles� Ağaç Budama
Sarıpınar Mahalles� �renköy Mahalles� Ot Tırpanlama

Yeş�lyurt Mah. Ağaç budama, Genel bakımı ç�m b�çme, ot tırpan,tem�zl�k yapımı(SABİT)

Çarıkbozdağ Mah. Ağaç Budama Yapıldı

2021 YILI AĞUSTOS (MAHALLELER)

G�rell� Mahalles� Ağaç Budama

Kavaklıdere Mah. Ağaç budama, Genel bakımı ç�m b�çme, ot tırpan, tem�zl�k 
yapımı(SABİT)

Çakır�a al� Mahalles� Ağaç Budama

��yadeler Mahalles� Ot tırpanlama, Ç�çek Çapası

Bakla�ı Mah. Ç�m B�çme Yapıldı

Ulu derbent Mah. Ot Tırpan, Ağaç Budama 

Narlıdere Mahalles� Ot Tırpanlama

Kemal�ye Mahalles� Ot Tırpanlama 

K�ll�k Mah. Ç�m B�çme Yapıldı

�lgın Mahalles� Ağaç Budama ve Ot Tırpanlama

�ahyar Mahalles� Ot Tırpanlama
Gürsu Mh. Ağaç Budama
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Badın�a Mahalles� �yun Grubu Toprak Dolgusu
2021 YILI EYLÜL(MAHALLELER)

Kozlu�a Mahalles� Ağaç Budama

Bakla�ı Mahalles� ��m B�çme

K�ll�k Mahalles� �t Tırpanlama 
�rnekköy Mahalles� �t Tırpanlama 
Yen�köy Mahalles� �t Tırpanlama 

P�yadeler Mahalles� �t Tırpanlama

Delemenler Mahalles� Bordür Taşı Döşeme

Gürsu Mh. Ağaç Budama
Ilgın Mh. Ağaç Budama

Alhan Mahalles� �t Tırpanlama

Kavaklıdere Mah. Ağaç budama,Genel bakımı ç�m b�çme, ot tırpan,tem�zl�k yapımı(SABİT)
Yeş�lyurt Mah. Ağaç budama,Genel bakımı ç�m b�çme, ot tırpan,tem�zl�k yapımı(SABİT)
Işıklar Mh. Su Patlağı Tam�ratı

�eşnel� Mahalles� �t Tırpanlama

Sarıpanar Mahalles� �t Tırpanlama ve Ağaç Budama

Kavaklıdere Mah. Ağaç budama, Genel bakımı ç�m b�çme, ot tırpan, tem�zl�k yapımı(SABİT) yapıldı
Yeş�lyurt Mah. Ağaç budama, Genel bakımı ç�m b�çme, ot tırpan, tem�zl�k yapımı(SABİT) yapıldı
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2021 YILI KASIM (MAHALLELER)

Bahadır Mh. Ç�ftç�ler�m�ze �ret�m Desteğ� Amaçlı Ç�lek Malçlama Mak�nası Desteğ� Yapıldı

Cabarfakıllı Mh. Ot Tırpanlama
Işıklar Mh. Parek Alanları Toprak Dolgusu

�smet�ye Mh. Ağaç Budama

Yeş�lyurt Mh. Park Alanları Su Tam�ratı

Subaşı Mh. Ağaç Budama

Yeş�lyurt Mah. Ağaç budama,Genel bakımı ç�m b�çme, ot tırpan,tem�zl�k yapımı�SAB�T�

Gümüşçay Mh. Düğün Salonu Bakım ve Tem�zl�k

Kemal�ye Mh. Parkta Su Arıza Tam�ratı
K�ll�k Mh. Park Alanları Ç�m B�çme

Çeşnel� Mh. Parke Taşı Döşeme

Kavaklıdere Mah. Ağaç budama,Genel bakımı ç�m b�çme, ot tırpan,tem�zl�k yapımı�SAB�T�

Cabarfakıllı Mh. Ağaç Budama

Kavaklıdere Mh. Cennet Elması Toplama �ş�

P�yadeler Mh. Oyun Grubu Alanı Çapalama, Tırmıklama �ş�

Delemenler Mh. Ağaç Budama

2021 YILI ARALIK (MAHALLELER)

Yeş�lyurt Mah. Ağaç budama,Genel bakımı ç�m b�çme, ot tırpan,tem�zl�k yapımı�SAB�T�

Delemenler Mh. �eyt�n Toplama 

Kavaklıdere Mh. Ç�ft Arkası Kök ve D�rek Toplama
Baklacı Mh. Ağaç Budama

Çeşnel� Mh. Oyun Grubu Kurma �ş�

Kavaklıder Mh. �eyt�n D�b� Açma

P�yadeler Mh. Ağaç Budama
Kavaklıdere Mh. Boru Patlağı Tam�ratı

Akkeç�l� Mh. Ç�çek D�k�m�

K�ll�k Mh. Ç�m B�çme �ş�

Akkeç�l� Mh. Park Tem�zl�ğ�

Işıklar Mh. Oyun Grubu Kum Dolgusu Düzenleme

K�ll�k Mh. �eyt�n D�pler�n�n Açılması

Uluderbent Mh. Ağaç Budama

P�yadeler Mh. Ç�çek D�k�m�

P�yadeler Mh. Park Tem�zl�ğ�

Yeş�lyurt Mh. Yağmur Olukları Su Tam�ratı

Sobran Mh. Ağaç Budama
Alkan Mh. Ağaç Budama

Akkeç�l� Mh. Ağaç Budama

Gülpınar Mh. Cam�� Yağmur Olukları Yapımı

Kavaklıdere Mah. Ağaç budama,Genel bakımı ç�m b�çme, ot tırpan,tem�zl�k yapımı�SAB�T�

Azıtepe Mh. Ağaç Budama

Kavaklıdere Mh. Ç�çek D�k�m�

Kavaklıdere Mh. Ç�ft Sürme �ş�
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Menderes Mh. Parklardak� d�k�len ağaçların d�pler�n açılması

Atatürk okulu ağaç budama

Hacıbey  Mh. Parklardak� d�k�len ağaçların d�pler�n açılması

�eh�r merkez�ndek�  parklar Kaldırım üzer�ndek� ağaçların d�pler� açılması

�eyhs�nan Mh. Oyun �rubu kum dol�usu yapıldı

�umhur�yet parkı evrenl� yolu ( Sed�r Ağacı 53 Adet d�k�ld�)

�ezaev� �nü Akasya Ağacı (3 adet d�k�ld)
�m�ne �lem Kayacık Okul �stü (�albudak Ağacı 3 Adet d�k�ld�)

Tey�k d�ker Parkı su borusu hat çekme yapıldı

Tüm park alanlarında tem�zl�k yapılması

Menderes Mh. Parklardak� d�k�len ağaçların d�pler�n açılması

Kademe ağaç kesme

Parklarda tem�zl�k yapıldı

�eh�r merkez�ndek�  parklar ve d�ğer su patlaklarını tam�ratının yapımı bakımı

Menderes Mh. Sed�r Ağacı ��k�ld� (53 Adet d�k�ld�

Tüm mahallere ve evlere dezenfektan yapımı

�eza �v� �nü Ağaç ��k�m�

�umhur�yet Parkı �enel Bakım ��çek�Ağaç Budama ��m B�çme Tüm İşler( SABİT)

Serada odun kesme

�m�ne �lem Kayacık Okul �stü (�r�k  Ağacı 3 Adet d�k�ld� )

Serada su boru hat tam�r� yapıldı
�eyhs�nan Mh. Sarıkız Heykel �stü (Tesb�h Ağacı 3 Adet d�k�ld�)

�eh�r merkez�ndek� oyun �rup alanlarına kum dol�u yapıldı

2021YILI OCAK ( MERKEZ MAHALLELER)

Hasan Noyan Parkı Asma budama ve şek�l yapıldı
İstasyon mh. ��k�len ağaçların d�pler�n�n  açılması yapıldı

Parklardak�  ağaçların d�pler� açılması

�stasyon mah. Parklarda ve anıt etrafı ç�çek çapası yapıldı

�ant�ye kum eleme
Yen� mah. Ağaç budama

Ahmet Altan okulu altı Ağaç  �ek�l ve Budama Yapıldı

İstasyon Mh. Anıt etrafı ot �laçlaması yapıldı
�at�h Mah Parklardak� d�k�len ağaçların d�pler�n açılması

Tüm Parklarda ç�m b�ç�lmes� Yapıldı 

Park alanlarına d�k�len ağaçların d�pler�n�  sab�tleme

Karşıyaka parkı çapa ve bakım yapıldı

Yen� Mh. Parklardak� d�k�len ağaçların d�pler�n açılması

Park Alanlarına Ot İlaçlama Yapıldı
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Esk� Gara�a  Yıkama Ser��s� �ç�n Boru Hattı Döşeme

Rauf Denktaş Parkı Tes��ye Yapımı

�elale Etrafındak� ağaçların Sökümü Ve Seraya Taşıması

Tüm Park Alanlarına gübre atıldı

Te��k D�ker Parkı ��m Ek�m� Yapılması

İstasyon Mah. Parklara Gübre Atım İş� Yapılması

Alzhe�mer Merkez� B�tk�lere şek�l yapıldı

Esentepe Mah .Ağaç Kesme 

Tüm Parklarda genel ç�m b�çme yapıldı

Rauf Denktaş Parkı ��çek D�k�lmes� Alanı Hazırlama

Kurtuluş Mah. Koç İşletmes�  �nü Ağaç D�pler� �e Peyza� Düzenlemes�

Seraya su hattı çekme yapıldı

Rauf Denktaş Parkında ��m Ek�m� 

Alay komutanlığında ağaç budandı

Sera Genel Bakım  ��çek D�k�m���ret�m� �e ot tem�zl�ğ� �e �el�k Yapılması ( SABİT)
2021 YILI ŞUBAT (MERKEZ MAHALLELER)

�umhur�yet Parkı Genel Bakım ��çek�Ağaç Budama ��m B�çme Tüm İşler( SABİT)

İstasyon mh. Ağaç d�k�lmes� �ç�n kaldırım beton kes�ld�

�ncü Mob�lya Arka kısmındak� �eyt�nle Budandı

Rauf Denktaş Parkında Parke Taşı Döşeme
Te��k D�ker Parkına   Su Borusu Hattı  �ekme

�ant�yede Kum Eleme
Kaldırım �zer�ndek� Ağaçların Budanması 
Koç İşletmes� Yakınlarındak� Park Alanları ��çek D�k�lmes� Alanı Hazırlama
Hacıbey Mah. Kaldırım �zer�ndek� Ağaçların Budanması 
Te��k D�ker Parkı  Tes��ye Yapımı
�ant�ye �e Yen� Mah.  Su Patlağı Tam�ratı 
�umhur�yet Parkı   Su Patlağı Tam�ratı 

Parklardak� oyun Gruplarına dezenfektan atıldı

�at�h Mah.Oyun Grubu Toprak Dolgusu Yapılması

Hacıbey Mah.Oyun Grubu Toprak Dolgusu Yapılması
Kurtuluş Mah. Park Alanlarının Peyza� Düzenlenmes�

Em�ne Elem Kayacık Okulu Bahçes� oyun grubu alanına  Kum Dolgu Yapılması

 Rauf Denktaş Parkı Tes��ye Yapımı

Kurtuluş Mah.  Kaldırımlara ağaç D�k�lmes�

�eh�r merkez�ne genel olarak D�k�len Ağaçları Sab�tlemek İç�n �ıta �akılması
Tar�ş Tat �nü ��m B�çme yapılması

İstasyon Mah. Kaldırımlara ağaç D�k�lmes�
�eh�r merkez�ne genel olarak D�k�len Ağaçları Tankerle Sulama
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2021 YILI MART (MERKEZ MAHALLELER)
Sera Genel Bakım  Ç�çek ��k�m���ret�m� ve ot tem�zl�ğ� ve Çel�k Yapılması ( SABİT)
�umhur�yet Parkı Genel Bakım Ç�çek�Ağaç Budama Ç�m B�çme Tüm İşler( SABİT)
Barış Mah. �ek�l Yapımı ve Ağaç Budama
�eh�r Merkez�nde  genel olarak tüm parklarda ve d�ğer yerlerde Su Patlağı Tam�ratı Yapılması

Barış Mh. Kaldırımlarda Beton Kesme

Marangozhanede Kavak Ağacı B�lmes� Yapılması 

Barış Mah. Park Alanlarına Gübreleme Yapılması

İstasyon Mah. Ve b�lgedek� tüm parklarda  Ç�m B�çme yapılması

Genel olarak Park Alanlarına Ç�çek ��k�m� Yapılması

Hayvan Barınağı Su Borusu Tam�ratı Yapılması

�umhur�yet Parkı B�tk� ��k�m�

Hacıbey  Mah. Parklarda Budak ve Gül ��k�m� Yapılması

Kurtuluş Mah. Top Sahası Genel olarak tüm parklarda ç�m b�çme  
Barış Mah. Ağaç ��k�m� Yapılması
�umhur�yet Parkı  Gübre Atılması 

�umhur�yet Parkı Ç�m Ek�m� Yapılması
�eh�r Merkez�nde Su Patlağı Tam�ratı Yapılması

Kaldırım �zer�ne ��k�len Ağaçlara Gübre Atılması

�eza ev� �nü Kaldırım �zer�ndek� Ağaçlara Çapa Yapımı

�eh�r Merkez�nde Park Alanlarını Sulama 

SSK. Ve Menderes Mah.Yen� Mh. ve tüm parklarda Ç�m B�çme 

Ahmet Altan l�ses� Ç�m Ek�m� Yapılması

Yen� Mah. Ağaç ��k�m� Yapılması

�ant�yede Odun B�lme

�eh�r Merkez�  Ot İlaçlaması Yapılması

Kurtuluş Mh. Ağaç d�k�lmes� (papatya � Adet )
Kurtuluş Mh. Ağaç d�k�lmes� (Berber�s �� Adet )

Emn�yet �nü Ve Park Alanlarına B�tk� ��k�m�

Menderes Mah.ve  ��ğer Park Alanlarında Ç�m B�çme 

İlçe Jandarma Ağaç Kes�m�

Borsa Etrafı Ve Park Alanlarının Etrafına Bordür Taşı ��şenmes� 

Kongre Parkında Gece ��bet� Tutulması

��k�len Ağaçları Gübreleme Yapılması

İstasyon Mah. Ambar Karşısı  Park Alanlarına Ağaç  ��k�m� 

Barış Mah. Park Alanlarına Gübreleme yapılması
Barış Mah.  Ç�m B�çme Ve Parkların Tem�zlenmes�

�eh�r Merkez�nde Park Alanlarında Ç�m B�çme 

�umhur�yet Okulu B�tk�   ��k�m� Yapılması

�at�h Mah. Park Alanlarının Tem�zl�ğ�n�n Yapılması
Yen� Mah.' nde bulunan tüm Park Alanlarının Tem�zl�ğ�n�n Yapılması

Barış Mah.' nde bulunan tüm Park Alanlarının Tem�zlenmes�

Kurtuluş Mah.Park Alanlarına B�tk�  ��k�lmes�
�at�h Mah.Partk Alanlarına Ot İlacı Atılması 

Genel Olarak Park Alanlarına  Gübre Atılması

İstasyon Mah. Park Alanlarına Tırpanla Ot B�çme  

Kurtuluş Mah. Tüm Park Alanlarında Ç�m B�çme
Barış Manço Park Etrafındak� B�tk�lere ve Ağaçlara �ek�l Yapılması
�umhur�yet Parkı Ç�m B�çme
Büz �ant�yes� Bağ ��reğ� İnd�rme Çalışması
Borsa ��varı Park Alanlarında  Su Boruları patlağı Tam�ratı
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�umhur�yet Parkı Ağaç D�k�m Yer� Hazırlama

Hacıbey Mah. Park Alanlarına Ot İlacı Atılması Yapılması

Alaşeh�r Kon�re Parkı� �eh�t E�ren Kara� Hacıbey Mh.� Park Alanlarında le ��m B�çme 

Park alanlarındak� tüm D�k�len Ağaçları Tanker İle Sulama Yapılması

Borsa c��arı park alanları �e kaldırımlara ağaç d�k�ld� ( Akçaağaç 40 Adet )
İstasyon Mah. Tüm Park Alanlarında ��m B�çme 

�elale ��m B�çme 

Sarıkız �estaurant  B�tk� D�k�m�

�eh�r Merkez�nde  Su Patlağı Tam�ratı Yapılması 

�auf Denktaş Parkı ��m B�çme Yapılması

�umhur�yet Parkı ��m B�çme 

Hacıbey Mah. Park Etrafı Parke Taşı Döşeme

Park Alanlarında D�k�len Ağaçları Gübre Atılması 

Te��k D�ker Parkı �ısk�ye Tam�ratı �e Yen� Ek�len ��m Alanlarının Sulanması

�eh�r Merkez� Kapalı Spor Sahası Etrafı Ot İlacı Atılması

 Tüm Park Alanlarında Tankerle Yen� D�k�len Ağaçların Sulanması

Anıt �nü B�tk� D�k�m�

�eyh S�nan Mahalles� ��m B�çme 

�n��ers�te �nü �a�anta D�k�m�

Beş Eylül Mah. Karşıyaka Parkı.  Park Alanlarında ��m B�çme

Borsa ���arı Park Alanlarında  Su Boruları patlağı Tam�ratı

�at�h  Mahalles� Park Alanlarındak�  ��mler�n  B�ç�lmes�
Hacıbey  Mah. Park Alanlarında ��m B�çme

İstasyon Mahalles� ��m B�çme 

Hacıbey Mah.'nde Tüm park alanlarında   ��m B�çme 

Kaldırım �zerler�ndek� D�k�len Ağaçları Sab�tleme Ve Tem�zl�k Yapılması

�umhur�yet Parkı Genel Bakım ��çek�Ağaç Budama ��m B�çme Tüm İşler( SABİT)

�at�h Mah'nde tüm park alanlarında  ��m B�çme Yapılması 

Sarısu Mah. Tüm Park Alanlarına Ot İlacı Atılması 

2021 YILI NİSAN (MERKEZ MAHALLELER)

Esentepe�Sakarya Mahalleler� Park Alanlarına Ot İlacı Atılması 

Karşıyaka Parkı ��m B�çme 
Ot İlaçlama Menderes Mahalles�

Bakkal �ükrü Konağı Peyza� Düzenlemes� Yapılması

Barış Mahalles� �e Yen� Mahalle  Tüm Park Alanlarında �e Menderes Mah.��m B�çme

Bakkal �ükrü Konağı Etrafındak� Parka Parke Taşı Sökme Ve ��m Alanı Hazırlama Yapılması

Bakkal �ükrü Konağı Etrafındak� Parka ağaç D�k�m� Yapılması

Yen�ce Mah.Park Alanlarına ��çek B�tk� D�k�m� Yapılması
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Sera �enel Bakım  Ç�çek D�k�m��Üret�m� ve ot tem�zl�ğ� ve Çel�k Yapılması ( SABİT)
2021 YILI MAYIS (MERKEZ MAHALLELER

Şeh�r Merkez� Kaymakamlık bahçes� Basra �lacı ve Yaban� Ot İlaçlaması Yapılması

Beş Eylül  Mah. Park Alanların�a Ç�mler�n  B�ç�lmes�

�umhur�yet Parka Ç�m B�çme

Hacıbey Mah. Kanal Kenarı  Yen� Yapılan Park Alanına Düzenleme 

Barış Mah.Park Alanlarına  Ot İlacı Atılması 

�umhur�yet Parkı �enel Bakım Ç�çek�Ağaç Bu�ama Ç�m B�çme Tüm İşler( SABİT)

Hacıbey Ve �at�h Mahalles� �ün�üz Park Alanlarını Sulama

Yen� Mah.Ve Barış Mah.Park Alanlarına  Ot İlacı Atılması 

İstasyon Mah. Ve tüm Park Alanlarına Ç�çek ve b�tk� D�k�m� Yapılması

TÜM ŞEHİR İÇİ MAHALLELERDEKİ PARKLARDA ÇİM BİÇME YAPILDI

Kurtuluş Mah. Park Alanlarına Ç�çek D�k�m�

�umhur�yet Parkı Ot Tırpanı  Yapılması
Çamlık Kon�re Parkı Ç�m B�çme

Toptepe Çevres� Ot Tırpanla Otların B�ç�lmes�

Şeh�r �ç� Sulama Hattı tam�ratı

Hacıbey Mah. Kanal Kenarı  Yen� Yapılan Park Alanına  Parke Taşı Döşeme

Barışmanço Parkı Karşısı  Ç�çek D�k�m� Yapılması 

�at�h Mah. Park Alanların�a  Ç�mler�n B�ç�lmes�
Şeh�r Merkez� Ağaçlara Ballık ve Haşere İlacı Atılması   

Yen� Mah.ve Men�eres  Mah. Park Alanların�a Ç�m B�çme

Toptepe Çevres� Ot İlacı Atılması 
Beş Eylül Mah Park Alanların�a Ç�çek  B�tk� D�k�m�
�umhur�yet Parkı  Park Alanların�ak�   Ç�mler�n B�ç�lmes�
Şeyh S�nan  Mah. Park Alanları Ç�mler�n  B�ç�lmes�

Ahmet Altan Okulu ve Etrafı. Park Alanların�a Ç�m B�ç�lmes� 
Barış Mah.Çıraklık Eğ�t�m Okul ve Park Alanları Ç�mler�n  B�ç�lmes�
İstasyon Mah. Parkı Alanların�a  Ç�çek  B�tk� Çapalama Yapılması
İstasyon Mah. Anıt Önü Park Alanların�a B�tk� Şek�l Yapılması
Yıl�ırım Beyazıt Parkı Ç�çek D�k�m� Yapılması

Tepeköy Mh.Sağlık Ocağı Önü Ç�çek D�k�m� Yapılması 
Barış Manço Parkın�a B�tk� ve Ağaç Şek�l Yapılması
Şeh�r Merkez� Ağaçlara Basra �lacı ve Yaban� Ot İlaçlaması Yapılması

İstasyon  Mah. Ç�mler�n B�ç�lmes�
Şeh�r İç� Park Alanları �ece  Sulama Ek�b�   (�� �ün Boyunca) 

İstasyon Mah. Parklara Ç�çek D�k�m� Yapılması

�enel olarak Parklar�ak� Ç�çekler�n D�pler�ne Çapa Yapılması

Sera �enel Bakım  Ç�çek D�k�m�� Yer örtücü üret�m��ot tem�zl�ğ� ve Çel�k Yapılması (SABİT)

İstasyon  Mah.Park Alanları Ç�mler�n  B�ç�lmes�

�umhur�yet Parkı �enel Bakım Ç�çek D�k�m� �Ağaç Bu�ama Ç�m B�çme Tüm İşler( SABİT)
Şeh�r Merkez�..Su Patlağı  Hattı tam�ratı

Şeh�r Merkez� Ağaçlara Basra �lacı ve Yaban� Ot  ve oyun �rupları İlaçlaması Yapılması

2021 YILI HAZİRAN (MERKEZ MAHALLELER)

İstasyon  Mah. Ç�mler�n B�ç�lmes�

İstasyon Mah. Parklar�ak� Ç�çekler�n D�pler�ne Çapa Yapılması

Şeh�r Merkez�..Su Patlağı  Hattı tam�ratı(�� �ün )
İstasyon  Mah.Park Alanları Ç�mler�n  B�ç�lmes�

Şeyhs�nan Mahalles�n�ek� Ağaçlara Basra İlacı Atılması
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Karşıyaka Parkı ve İstasyon Mah.Park Alanları Ç�mler�n B�ç�lmes�
İstasyon  Mah. Ç�mler�n B�ç�lmes�

İstasyon  Mah. Ç�mler�n B�ç�lmes�
İstasyon ve Yeş�lyurt Mahalles� Ot Tırpanı

Soğuksu Mahalles� Ağaç D�pler�ndek� Otların Tem�zlenmes�

Anıt �nü  Ç�çek D�k�m� ve Çapa Yapılması

�at�h  Mah.Park Alanları Ç�mler�n  B�ç�lmes�

�ehs�nan Mah.Park Alanları Ç�mler�n B�ç�lmes�
�umhur�yet Parkı Gübre Atılması 
�at�h  Mah. Ç�mler�n B�ç�lmes�

İstasyon Mah. Park Alanlarına Gübre Atılması

Yen� Mah. Ve Barış Mah.Park Alanları Ç�mler�n  B�ç�lmes�

Menderes Mah.Park Alanları Ç�mler�n B�ç�lmes�

Esk� Devlet Hastanes� Bahçes� Ağaç Kes�m� Yapılması 

Yen� Mah.Park Alanlarına Ç�m Serme Yapılması 

Hacıbey  Mah. Park Alanlarına Gübre Atılması 
Serada Ç�çek Saksılama yapılması

�umhur�yet Parkı Ç�mler�n B�ç�lmes�
Barış Mah. Park Alanlarına Ç�çek D�k�m� Yapılması

Kurtuluş Mah Orta Refüj Otların Tem�zlenmes�

Yen� Mah. Ve Barış Mah.Park Alanları Ç�mler�n B�ç�lmes�

Barış Mah. Park Ç�mler�n�n  B�ç�lmes�

 Ilıca Mah. Park Alanlarına Ç�çek D�k�m� ve Çapa Yapılması

�eh�r İç� Park Alanları Gece  Sulama Ek�b�   

�eh�r Merkez�nde bulunan B�tk� Ve Ağaçlara Ballık Basra İlacı Atılması 

İstasyon Ve Kurtuluş Mah. Parklardak� Ç�mler�n�n  B�ç�lmes�

Kon�re Parkı.Su Patlağı  Hattı tam�ratı

 Merkezde   Su  Hattı  Boruları Ar�za tam�ratı

İstasyon Mah.Park Alanlarına Ç�çek D�k�m� Yapılması 

�umhur�yet Parkı Ç�mler�n B�ç�lmes�

Kurtuluş Mah. Park Alanları Ç�mler�n  B�ç�lmes�

�eh�r  Merkez�  Park Alanlarına Gübreleme Yapılması 

Hacıbey Mah. Rauf Denktaş. Park Alanlarına Ç�çek D�k�m� Yapılması 

Beş Eylül   Mah. Park Alanlarına Gübre Atılması 

Hacıbey  Mah. Ç�mler�n B�ç�lmes�

Osman Ersoy Parkı Ç�çek D�k�m� Yapılması

Hacıbey Mah. Yola Çıkan Ağaçları Kes�m �ş� Yapılması

�umhur�yet parkı  Ç�çek D�k�m� ve Çapa Yapılması

Kurtuluş Mah. Park Alanlarına Gübre Atılması 

�umhur�yet parkı  Ç�çek D�k�m� ve Çapa Yapılması

İstasyon Mah. Park Alanlarına Gübre Atılması 
Menderes Mah.Park Alanları Ç�mler�n B�ç�lmes�

Barış Mah. Park Alanlarına Ç�çek D�k�m� Yapılması

Barış Manço Park Alanlarına ot İlacı Atılması

 �umhur�yet parkı  Ç�çek D�k�m� ve Çapa Yapılması

�eh�r Merkez� Su  Hattı tam�ratı

�umhur�yet Parkı Ç�mler�n B�ç�lmes�

Kurtuluş Mah. Park Alanlarına Ç�çek Gübreleme ve Çapa Yapılması

Tev�k D�ker Parkı Ve D�ğer Park Alanlarında Ç�çek Çapalama Yapılması

İstasyon Mah. Park Alanları Ç�mler�n B�ç�lmes� 
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Esentepe ve Hacıbey Mah. Ot İlacı Atılması

�eh�r Merkez�nde Park Alanlarına Ot İlacı Atılması 

�eh�r Merkez�nde Park Alanlarına İlaç Atılması 

Hacıbey Mah. Park Ç�mler�n B�ç�lmes�

�au� Denktaş Parkı  ve Kurtuluş Mah. Ç�çek D�k�m� Çapası Yapılması

Serada ��dan D�b� Tem�zleme Yapılması 

Hacıbey Mah. Kongre  Park Alanları Ç�m B�ç�lmes� Yapılması

Yen� Mah. Ve Menderes Mah. Parklara Gübre Atılması

Yen� Mah. Ve Menderes Mah. Parklara Gübre Atılması

İstasyon ve Hacıbey Mah. Ağaç D�pler� Tem�zlenmes� Yapılması

�eh�r Merkez� Ç�çekler� İlaçlama Yapılması
Hacıbey ve �eyhs�nan Mah. Park Ç�mler�n�n B�ç�lmes�

�eyhs�nan Mah. Park Alanları Ç�m B�ç�lmes� Yapılması

Adnan Menderes Bulvarı Ağaç D�pler� Tem�zlenmes� Yapılması

Yen� Mah. B�tk� Ve Ağaçlara Ballık Basra İlacı Atılması 
�eh�r Merkez� Su Hattı Boruları Ar�za tam�ratı Yapılması
İstasyon Mah. Parklardak� Ç�mler�n B�ç�lmes�

�eh�r Merkez� Park Alanlarına Gübreleme Yapılması 
�at�h Mah. Park Alanları Ç�m B�ç�lmes� Yapılması

Sera Genel Bakım Ç�çek D�k�m�, Yer örtücü üret�m�,ot tem�zl�ğ� ve Çel�k Yapılması (SABİT)

İstasyon Mah. Sarkan Ağaç Dallarını Budama �ş� Yapılması

�umhur�yet Parkı Genel Bakım Ç�çek D�k�m�, Ağaç Budama Ç�m B�çme Tüm İşler(SABİT)

Hacıbey Mah. Ve Kurtuluş Mah. Park Sulama Boruları Arıza Tam�ratı Yapılması

Kurtuluş Mah.Sarıkız Hastanes� Altı Yola Çıkan Ağaç Dallarını Budama �ş� Yapılması

Kurtuluş Mah.Ç�m B�çme Yapılması

Hacıbey Mah.Yen� Parka Alanlarına Damlama Borusu Döşeme Yapılması

 Kavaklıdere Havuzun Tes�sat Arızası Yapılması

Yen� Mah. Barış Mah. Ç�m B�çme Yapılması
Barış Mah. Ilgın Mah Akasya Budama Yapılması 

2021 YILI TEMMUZ(MERKEZ MAHALLELER)

İstasyon Mah.Kültür Merkez� Arkası Taş Döşeme

İstasyon Mah. Ç�m B�çme Yapılması

�umhur�yet Parkı Arıza Tam�ratı 

�at�h Ve Hacıbey Mah. Park Alanlarında Ç�m B�çme Yapılması

Hacıbey ve İstasyon Mah.Park Alanlarında Damlama Tes�satı Yapılması
İstasyon Mah.Kültür Merkez� Arkası Taş Döşeme,  

Kurtuluş  Mah.Ve İstasyon Mah. Ağaç D�pler� Çapa Yapılması

İstasyon Mah.Ç�çek Çapası Yapılması Hasan Noyan,Parkı Ağaç budak Yapılması
Esentepe Mah.Dere Yola Gelen Gür D�kenler�n Tem�zlenmes�

Kurtuluş Mah. Ç�çek Çapası Yapılması

 İstasyon Mah. Kültür Merkez� �nü Ç�çek Çapası Yapılması

İstasyon Mah. Ç�çek Çapası Yapılması

P�yadeler Mah.Oyun Grubu Alanlarına Ot tırpan Yapılması

P�yadeler Mah.Oyun Grubu Alanlarına Ot tırpan Yapılması

İstasyon Mah.Lükstrum ve Akasya Budama  Yapılması

İstasyon Mah. Sarkan Ağaç Dallarını Budama �ş� Yapılması
Hacıbey Mah. Park Alanlarında Ç�m B�çme Yapılması

Sera B�tk� Otları Tem�zleme İş� Yapılması

İstasyon Mah. Park Alanlarında Ç�m B�çme Yapılması
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Menderes ve Yen� Mahalle �ark Alanlarında Ç�m B�çme Yapılması

İstas�on Mahalles� Yola Çıkan Ağaç Dallarını Budama �ş� Yapılması
İstas�on ve �at�h Mahalleler� Ballık İlaçlaması
Kum �ant��es� ve Karşı�aka �arkı arıza Tam�ratı Yapılması 
Alaşeh�r �rtaokulu �t Tırpan Yapılması 

�eh�r İç� �ark Alanları �ece  �ulama �k���  ��� �ün �o�unca sulama �erçekleşt��   

�acı�e� ve �e�hs�nan Mahalles� �ark Alanlarında Ç�m B�çme Yapılması

İstas�on ve �at�h Mahalleler� Ballık İlaçlaması
�azar �am� ve �umhur��et �arkı Ç�çek D�k�m�

İstas�on Mahalles� ve Barış Mahalles� Ağaç D�k�m� Yapılması

Kurtuluş Mahalles� İst�k�al �nü Ağaçlara Ballık İlacı Atılması

�umhur��et �arkı Boru �attı Çek�lmes�

İstas�on Mahalles� �arklarda Ç�m B�çme Yapılması

Kurtuluş Mahalles� �ark Alanları Ç�m B�çme Yapılması

�umhur��et �arkı �avuz Bağlantısı�Akkeç�l� Mahalles� �avuz Tam�ratı Yapımı

İstas�on Mahalles� Ç�çek Çapalama ve �arkan Dalları Budama �apılması
İstas�on Mahalles� Kanal Kenarı Ağaç D�pler� Tem�zleme

�umhur��et �arkı �ü�releme Yapılması

�at�h Mahalles� �arklarda Ç�m B�çme Yapılması

Kurtuluş Mah. Altan �last�k Karşısı Ağaç D�k�m Alanı Düzeltme
�at�h Mah. � �olu �ağlık �cağı Karşısı Arsadak� Ağaçları Budama

Menderes ve �e�hs�nan  Mahalles� �ark Alanları Ç�m B�çme Yapılması

İstas�on Mahalles� Ç�çek Çapalama ve �arkan Dalları Budama �apılması

�umhur��et �arkı�Kurtuluş Mahalles� Ç�m B�çme Yapılması

İstas�on Mahalles� Ballık İlacı Atılması

Menderes Mahalles� Ç�m B�çme Yapılması

�e�h ��nan Mahalles� ve �umhur��et �arkı Ç�m B�çme Yapılması

�umhur��et �arkı Ç�m B�çme Yapılması

Yen� Mahalle �ark Alanı �ulama �attı Çek�lmes�

�at�h Mahalles� Arsadak� Ağaçların Kes�lmes���şıklar Mahalles� Ağaç Budak Yapılması

Kurtuluş Mahalles� �ark Alanları Ç�m B�çme Yapılması

Kurtuluş Mahalles� Ballık İlacı Atılması

Alkan Mahalles� Ağaçlara K�reçleme ve �t Tırpanı Yapılması

�umhur��et �arkı Ç�m B�çme Yapılması

�umhur��et �arkı �ü�releme Yapılması

Kurtuluş Mahalles� Ç�çek Çapası Yapılması

Yen� Mah. �ark Alanları Tam�ratı Yapımı

Kurtuluş Mahalles� �arkların  Ç�mler� B�çme Yapılması
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2021 YILI AĞUSTOS

�um�ur�yet Parkı Genel Bakım ��çek D�k�m� �Ağaç Budama ��m B�çme Tüm İşler(SABİT)
�at�� �a�alles� Parklarda  ��m B�çme Yapılması

Sera Genel Bakım  ��çek D�k�m�� Yer �rtücü üret�m�� ot tem��l�ğ�� �el�k Yapılması (SABİT)

�ey�s�nan �a�alles� ��m B�çme Yapılması

�e��r İç� Park Alanları Gece  Sulama Yapılması   
�acıbey �a�alles� Parklarda  ��m B�çme Yapılması
İstasyon ve Yen� �a�alle Boru Patlak Tam�ratlarının Yapılması
İstasyon ��çek �apası ve Sarkan Ağaçların Budanması 
Kurtuluş yen� �a�alle Boru Patlak Tam�ratlarının Yapılması
Kurtuluş yen� �a�alle Boru Patlak Tam�ratlarının Yapılması
�enderes �a�alles� Parklarda  ��m B�çme Yapılması

Kon�re Parkı ve �um�ur�yet Parkı Gece Tanker �le sulama Yapılması
Park Alanlarında ��çek �apası Ve Otların Tem��l�ğ� Yapılması
Kurtuluş �a�alles� Parklarda  ��m B�çme Yapılması
İstasyon �a�alles� Parklarda  ��m B�çme Yapılması

İstasyon �a�alles� ��çek D�k�m� Ve Ağaç Kes�m� Yapılması
Kı� meslek Okul Ba�çes� Dü�enleme Yapılması

Alay Komutanlığı Ağaç Kesme Yapılması  

Bü� �ant�yes� Su Tes�sat Tam�ratlarının Yapılması

Asker�ye �ojmanlarının �trafındak� Sarkan Ağaç Dallarının Budanması

�acıbey �a�alles� Rauf Denktaş Parkı ve �trafı Ot Tem��lemes� Yapılması

İstasyon �a�alles� Turankent S�tes� Yanı Parklarda ��çek �apası�Palm�ye Budama Yapılması

Yen� �a�alle Parklarda  ��m B�çme Yapılması

Barış �a�alle ��m B�çme Yapılması

Soğuksu �a�alles� Karşıyaka Parkı  Boru Patlağı Tam�ratı Yapılması

�e��r �erke��ndek� Park Alanlarına D�k�len Ağaçlara İlaçlama Yapılması

�at�� �a�alles� Parklarda  ��m B�çme Yapılması

�at�� �a�alles� Ağaç Budama

Barış �a�alles� SGK Altı  ��çek �apası Yapılması 

Orta Refüj Tem��l�k yapılması

Kon�re Parkı ve �um�ur�yet Parkı Gece Tanker �le sulama Yapılması

Anıt �nü �e��r �erke�� Orta Refüj Ot Tem��l�ğ� 

�sentepe �a�alles� Ağaç Budama Yapılması
�e��r �erke�� Sulama Alanları Patlak Tam�ratlarının Yapılması

�e��r �erke�� Kırmı�ı �rümcek İlacı Atılması

Yen� �a�alle Borsa Yanı Yen� D�k�len Ağaçların Bakımı ve Gübreleme Yapımı
Yen�ce �a�alles� kon�re Parkı Gübre Atılması 

Kurtuluş �a�alles� Kuruyan Ağaçların Yer�ne Yen� Ağaç D�k�m� Yapılması

�e��r �erke�� Orta Refüj Ot Tem��l�ğ� 

�am�lerde Tırpan�Ağaç Budama ve �ek�l Budama Yapılması

�e��t �vren KARA Parkına Kuruyan Ağaçların Yer�ne Yen� Ağaç D�k�m� Yapılması

�am�lerde Ağaç Budama ve �ek�l Budama Yapılması

�lıca �a�alles� Sarıkı� Restaurant Yanı Arık Tem��leme�Ot tırpan� Gür D�kenler�n Kes�lmes�

�acıbey �a�alles� Ağaç Budama
Soğuksu �a�alles� Ve Toptepe Ot Tırpanla Ot B�çme  

İstasyon �a�alles� Ballık İlacı Atılması

Yen� �a�alle Park Alanı Sulama �attı �ek�lmes�
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�um�ur�yet Parkı �enel Bakım Ç�çek ��k�m� �Ağaç Budama Ç�m B�çme Tüm İşler(SABİT)

2021 YILI EYLÜL

�e��r Merke�� Yeş�l Alanlarda Patlak Tam�ratlarının yapılması

Pa�aryer� Çeşme Takılması��e��r Merke�� Patlak ve Tam�ratların Yapılması
Menderes Ma�alles� Ot İlaçlaması Yapılması

�acı�ey Ma�alles��Kurtuluş Ma�alles� Ot İlaçlaması Yapılması

�acı�ey Ma�alles� Ağaçlara ve Park Alanlarına Basra Ballık İlacı Atılması Yapılması 

Yen� Ma�alle Park Alanlarına Ot İlacı Atılması

Beşeylül Ma�alles� Budama Yapılması

Kurtuluş Ma�alles� Anıt Önü Budak ve Ç�çek Tem��l�kler�n�n Yapılması

Alpaslan Türkeş Meydanı Anıt Önü Su Patlağı Tam�ratı Yapılması

�ey�s�nan Ma�alles� Ağaçlara ve Park Alanlarına Basra Ballık İlacı Atılması Yapılması   

Sera �enel Bakım  Ç�çek ��k�m�� Yer �rtücü üret�m��ot tem��l�ğ��Çel�k Yapılması (SABİT)

�e��r İç� Park Alanları �ece  Sulama �k���    

Barış Ma�alles� Altan Plast�k Karşısı Ağaç ��k�m Yer� �a�ırlanması�Toprak Çek�lmes�

İstasyon Ma�alles� Park Tem��l�ğ�

Yen� Ma�alle�Menderes Ma�alles� Ç�m B�çme Yapılması

Kurtuluş Ma�alles� Ot İlaçlaması Yapılması
Barış Ma�alles� Ç�m B�çme Yapılması

Barış Ma�alles� Altan Plast�k Karşısı Ağaç ��k�m Yer� �a�ırlanması

İstasyon Ma�alles���at�� Ma�alles� Ç�m B�çme Yapılması
�at�� ve �acı�ey Ma�alles� Ot İlaçlaması Yapılması

İstasyon Ma�alles� Parklarda Tem��l�k Yapılması

�ey�s�nan Ma�alles� Ç�m B�çme Yapılması

Barış Ma�alles� Altan Plast�k Karşısı Toprak Çekme

�e��r Merke�� Ağaçlara ve Park Alanlarına Basra Ballık �lacı Atılması Yapılması   
İstasyon Ma�alles� Park Tem��l�ğ�
Barış Ma�alles� Altan Plast�k Karşısı Toprak Çekme

Beş �ylül Ma�alle Parklarda Ç�m B�çme Yapılması

Kurtuluş Ma�alle Parklarda Ç�m B�çme Yapılması
�um�ur�yet Parkı Ot İlaçlaması Yapılması

Beş �ylül Ma�alles� Park Alanlarında Ç�çek Çapası Yapılması
İstasyon Ma�alles� Park Tem��l�ğ� Yapılması
Barış Manço Parkı Su Patlağı Tam�ratı Yapılması

�acı�ey Ma�alles� Parklarda Ç�m B�çme Yapılması
�acı�ey Ma�alles�  Su Patlağı Tam�ratı Yapılması
Yen�ce Ma�alles� Askerl�k �u�es� Bom Aracıyla Ağaç Budama Yapılması
Menderes Ma�alles� Ç�m B�çme Yapılması

Kurtuluş Ma�alles� Ağaçlara ve Park Alanlarına Basra Ballık İlacı Atılması Yapılması   

Barış Ma�alles� Ağaç ��k�m�  
Yen� Ma�alle Pol�s �o�manı Ağaç Budama 
�um�ur�yet Parkı ve Yen� Ma�alle Ç�m B�çme Yapılması
�at�� Ma�alles� Parklarda Ç�m B�çme Yapılması
Kon�re Parkı Ç�m B�çme Yapılması
Karşıyaka Parkı  Su Patlağı Tam�ratı Yapılması

Askerl�k �u�es� Ağaç Budama  Yapılması
�e��r Merke��nde Orta �e�ü� Tem��l�ğ� Ve Bakımı Yapılması
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Sera �enel Bakım  Ç�çek ��k�m�, Yer �rtücü üret�m�, ot tem�zl�ğ�, Çel�k Yapılması (SABİT)
�um�ur�yet �arkı �enel Bakım Ç�çek ��k�m� ,Ağaç Budama Ç�m B�çme Tüm İşler (SABİT)

�um�ur�yet �arkı Ç�m B�çme �enel Bakım ve Tem�zl�ğ�n�n  Yapılması
�ey�s�nan ve Menderes Ma�alles� Ç�m B�çme İş� Yapılması
İstasyon Ma�alles� Ç�m B�çme İş� Yapılması
Barış Ma�alles� �ark Alanlarında Tem�zl�k İş� Yapılması 
Barış Ma�alles� Ç�m B�çme İş� Yapılması

�e��r İç� �ark Alanları �ece  Sulama Ek���      

Beşeylül Ma�alles� �AYE  Yurt �nünde ağaç kes�lmes� 

Yen� Ma�alle �arklarda Ç�m B�çme İş� Yapılması

Hacı�ey Ma�alles� �ark �eyza� �üzenlemes� Yapılması

Hacı�ey Ma�alles� �ark Etra�ına �arke Taşı ��şeme İş� Yapılması

İstasyon Ma�alles� Mesc�t �arşısı Ç�m Ek�m�  Alanı Hazırlama

Hacı�ey Ma�alles� �arkı Ç�m B�çme İş� Yapılması

Menderes  Ma�alles� �arklarda Ç�m B�çme İş� Yapılması
 �at��  Ma�alles� �ark Alanlarına Ve Ağaçlara Ballık Basra İlacı Atılması

 İstasyon Ma�alles� �ark Alanlarına Ve Ağaçlara Ballık Basra İlacı Atılması

Merkezdek� �aldırımlarda �ulunan Ağaç ��pler�n�n Açma İş� Yapılması
İstasyon Ma�alles� �ark Alanlarına Ve Ağaçlara Ballık Basra İlacı Atılması

�urtuluş Ma�alles� �arkı Ç�m B�çme İş� Yapılması

�e��r Merkez� Su �atlağı Tam�ratı Yapılması

Hacı�ey Ma�alles� �ark Alanı Çapa, Tesv�ye ve toprak dol�usu Yapılması 

�urtuluş Ma�alles� �apalı Spor Salonu Etra�ı �t Tırpan Yapılması

Hacı�ey Ma�alles� Ç�çek Çapası Yapılması

�at�� Ma�alles� �ark Alanları B�tk� Ağaç �ek�llend�r�lmes�
Merkezde Bulunan �aldırım �zerler�ndek� Ağaçların ��pler�n� Tem�zleme İş� Yapılması
İstasyon Ve �urtuluş Ma�alles� �ark Alanları B�tk� Ve Ağaç �ek�llend�r�lmes�

Hacı�ey Ma�alles� �ark �eyza� �üzenlemes� Yapılması

Barış Ma�alles� Yola �elen ağaçların Budanması ve Serada Ç�çek ��k�m� Yapılması

Hacı�ey Ma�alles� Esk� İzm�r Yolu Yol �enarındak� Ağaçların Budanması Yapılması

İstasyon Ma�alles� Sem�� Evc�l �arkı ve Mesc�t �arşısı �ark Alanlarına Ç�m Ek�m� Yapılması

İstasyon Ma�alles� �anal �enarı ve Adnan Menderes Bulvarı Akasya Ağaçlarının Budanması

Hacı�ey Ma�alles� Alz�e�mer �arşısı �ark �eyza� �üzenlemes� Yapılması

�um�ur�yet �arkı Ç�m B�çme İş� Yapılması

�e��r Merkez�ndek� �arklarda Su �atlağı Tam�ratı Yapılması

Menderes  Ma�alles� �arklarda Ç�m B�çme İş� Yapılması

�at�� Ma�alles� Ç�m B�çme İş� Yapılması

Yen� Ma�alle �ark Alanlarının Tem�zl�ğ�n�n Yapılması

İstasyon Ma�alles� �ark Alanlarını Tem�zl�ğ�n�n Yapılması

Borsa Önü Ve Etra�ındak� �arklarda ��mon Selv� Ağaç �ek�llend�rme Yapılması 

�arşıyaka �arkı d�k�len ağaçlara Ç�t Örülmes� Yapılması

�at�� Ma�alles� �ark Alanları B�tk� Ağaç �ek�llend�r�lmes�

Beş Eylül Ma�alles� �ark Alanlarına Ve Ağaçlara Ballık Basra İlacı Atılması

�urtuluş Ma�alles� �ark Alanları B�tk� Ve Ağaç �ek�llend�r�lmes�

Yen� Ma�alle �ark Alanlarının Tem�zl�ğ�n�n Yapılması

Serada Toprak Eleme Ve Yer Örtücü �ret�m Ç�çek Bakımı Yapılması
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Sera �enel Bakım  ��çek D�k�m�� Yer örtü�ü üret�m�� ot tem�zl�ğ�� �el�k Yapılması (SABİT)

Park Alanlarındak� Sulama Boruların Toplanması  

�umhur��et Parkı �enel Bakım ��çek D�k�m� �Ağaç Budama ��m B�çme Tüm İşler(SABİT)

�umhur��et Parkı ��m B�çme �enel Bakım ve Tem�zl�ğ�n�n Yapılması

Ha�ı�e� �ahalles� Park Pe�za� Düzenlemes� Yapılması 

Yen� �ahalle Parklarda ��m B�çme İş� Yapılması

�eh�r �erkez� �rta �efü� �t Tem�zl�ğ�n�n Yapılması

�umhur��et  Parkı �am Pürsükler�n� Tem�zleme �alışması 

Sarısu �ahalles� Ağaç Budama �ş� Yapılması

2021 YILI KASIM (MERKEZ MAHALLELER)

�eh�r �erkez� Su arıza Tam�ratı Yapılması

Ha�ı�e� �ahalles� Park Pe�za� Düzenlemes� Yapılması 

İstas�on �ahalles� Parklarda Tem�zl�k Yapılması

İstas�on �ahalles� ve D�ğer  Park Alanlarında  ve Anıt �nünde ��çek D�k�m� Yapılması    

Sakar�a �ahalles� Ağaçların Budanması Yapılması
Serada �dun Bölme İş� Yapılması (15 gün )

Ha�ı�e� �ahalles� ��m Ekme İş� Yapılması   
Soğuksu �ahalles� ��l�se Etrafı Ağaç Budama �ş� Yapılması 
İstas�on �ahalles� Parklarda Tem�zl�k Yapılması
İstas�on �ahalles� Park Alanlarında  ve Anıt �nünde ��çek D�k�m� Yapılması
Ha�ı�e� �ahalles� Park Alanına Toprak Dolgu Yapılması
�enderes �ahalles� Parklarda ��m B�çme İş� Yapılması

�urtuluş �ahalles� ��çek Yer� Hazırlanması

�eh�r �erkez� Su Arıza Tam�ratı Ve ��m Ek�len Yerler�n Sulanma İş� Yapılması
Barış �ahalles� Parklarda ��m B�çme İş� Yapılması
Ahmet Altan Anadolu ��ses� ve �apalı Spor Salonu Etrafı ��m B�çme İş� Yapılması
İstas�on �ahalles� Anıt Etrafı ��çek D�k�m Adası Hazırlanması
İstas�on �ahalles� Tev�k Dİ�E� Parkı ��çek D�k�m� Yapılması
�eh�r �erkez� Park Tem�zl�ğ� ve Park Toprak Dolgusu Yapılması
İstas�on �ahalles� Su arıza Tam�ratı Yapılması

�e�hs�nan �ahalles� B�tk� D�k�m�

Ha�ı�e� �ahalles� Hasan �o�an Parkı Ağaç Budama İş� Yapılması
�e�hs�nan �ahalles� Duvar ��reçleme İş� Yapılması   

�urtuluş �ahalles� Anıt Etrafı Park Alanlarına Toprak Dolgusu Yapılması

Devlet Hastanes� Yeş�l alanların  ��m B�çme İş� Yapılması

Parklarda Tankerle ��çek Sulama İş� Yapılması

�urtuluş �ahalles� Parklarda ��m B�çme İş� Yapılması
�ehs�nan �ahalles� ��çek D�k�m Adası Hazırlama  İş� Yapılması

Barış �ahalles� Tüm Parklarda ��m B�çme İş� Yapılması

İstas�on �ahalles� Yeş�l Alanların  ��m B�çme İş� Yapılması

�urtuluş �ahalles� Parklarda ��m B�çme İş� Yapılması

İstas�on �ahalles� Anıt �nü ��çek �apası ve Bel Yapılması
İstas�on �ahalles� Parklarda Tem�zl�k Yapılması

Ha�ı�e� �ahalles� Park Alanında Boru Döşeme Yapılması  

�urtuluş �ahalles� Park Alanlarında Bel Yapılması
Ha�ı�e�  �ahalles� Parklarda ��m B�çme İş� Yapılması

Serada �dun Bölme İş� Yapılması

Ha�ı�e� �ahalles� Alzhe�mer �arşısı Park Pe�za� Düzenlemes� Yapılması Ve Beton Atılması
İstas�on �ahalles� Parklarda Tem�zl�k Yapılması
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�e��r Merkez� ��m Ek�len Yerler�n Sulanma İş�  

�e��s�nan Ve Yen� Ma�alles� Park alanlarında ��m B��me İş� Yapılması

Alz�e�mer Karşısı Yen� Yapılan Parkta ��mler�n Sulanması�su Borularının Tam�ratı Yapılması

Beled��e Deposunda Beton Kalıp Dökme İş� Yapılması

Alz�e�mer Merkez� Karşısı Yen� Yapılan Park Alanına ��m Ek�m� B�tk� d�k�m İş� Yapılması

Kongre Parkı  ��m Ek�m� Yer� �azırlama İş� Yapılması

İstas�on Ma�alles� ��Tren İstas�on Ge��t Altı ���ek D�k�m Adası �azırlama İş� Yapılması

Kurtuluş ve �um�ur��et Parkı Su Arıza Tam�ratı Yapılması

İstas�on Ma�alles� Park Alanları Tem�zleme �ş� Yapılması 

Kurtuluş Ma�alles� Anıt Etrafı ���ek D�k�m Adası �azırlama  İş� Yapılması

�at�� Ma�alles� Barış Man�o Parkı ��m B��me İş� Yapılması

Sera ���ek D�k�m ve Toprak Eleme �ş� Yapılması 

�e��r Merkez� Parklara D�k�len ���ekler�n D�pler�ne �apa ve Tem�zl�k Yapılması

�a�ı�e� Ma�alles� Alz�e�mer Karşısı Yen� Yapılan Parka 
�at�� Ma�alles� Park Alanları Tem�zleme �ş� Yapılması 
So�uksu Ma�alles� Karşı�aka Parkı ��m Ek�m� Yer� �azırlama  İş� Yapılması

İstas�on Ma�alles� ���ek D�k�m İş� Yapılması
Kongre Parkı ve A�a� Budama İş� Yapılması

�e��r merkez� Su Borusu Patlak Tam�ratı Yapılması
�e��r Merkez� Parklara D�k�len ���ekler� Tankerle Sulama İş� Yapılması
Barış Ma�alles� Park Alanlarında ��m B��me İş� Yapılması

�z �m�t İşletme Su Borusu Patlak Tam�ratı Yapılması

�e��r Merkez� Esk� Balık Pazarı Yanı Su Borusu Tam�ratı Yapılması
Kurtuluş Ma�alles� Park Tem�zl��� Yapılması

So�uksu Ma�alles� K�l�se Etrafı ve Parklarda A�a� Budama İş� Yapılması

İstas�on Ma�alles� O�un Gru�u Yer� Bel� �apa� Tırmıkla Düzeltme İş� Yapılması
�at�� Ma�alles� O�un Gru�u Yer� Bel� �apa� Tırmıkla Düzeltme İş� Yapılması
Kurtuluş Ma�alles� O�un Gru�u Yer� �apa� Bel� Tırmıkla Düzeltme İş� Yapılması

İstas�on Ma�alles� Ve Adnan Menderes Bulvarı A�a�ları Budama İş� Yapılması

�a�ı�e� Ma�alles� O�un Gru�u Yer� Bel� �apa� Tırmıkla Düzeltme İş� Yapılması
İstas�on Ma�alles� Parklarda Tem�zl�k Yapılması Ve ���ek D�k�m� Yapılması

İstas�on Ma�alles� Park Alanlarına ���ek D�k�m� Yapılması

İstas�on Ma�alles� ve Galer���ler S�tes� Park Alanlarında Tem�zleme İş� Yapılması

İstas�on Ma�� ���ek D�k�len���m Ek�len Yerlere Damlama Boru �attı döşeme İş� Yapılması

İstas�on Ma�alles� Kanal Kenarı Park Alanlarında Tem�zleme İş� Yapılması

�um�ur��et Parkı �ava�oların Tam�ratı Yapılması

�at�� Ma�alles� Parklarda Bakım Ve Tem�zl�k İş� Yapılması

Yen��e Ma�alles� Kongre Parkı Genel Bakım Ve ��m Yer� �azırlama İş� Yapılması

�um�ur��et Parkı ��m B��me Genel Bakım ve Tem�zl���n�n Yapılması

Yen� Ma�alle Sana�� Ve Etrafındak� A�a�ları Budama İş� Yapılması 

Sera Genel Bakım ���ek D�k�m�� Yer örtü�ü üret�m��ot tem�zl��� ve �el�k Yapılması (SABİT)

�a�ı�e� Ma�alles� �asan �o�an Parkı Ve Etrafı A�a� Budama İş� Yapılması

�e��r Merkez� Su arıza Tam�ratı Yapılması

Jandarma Ve Askerl�k �u�es� Mazıları Ve B�tk�ler� �ek�l Yapma İş� YapılmasıGenel Olarak 
Park Tem�zl��� Ve Bakımı Yapılması

2021 YILI ARALIK (MERKEZ MAHALLELER)

İstas�on Ma�alles� Parklarda Tem�zl�k Ve ���ek D�k�m� Yapılması

Yen��e Ma�alles� Kongre Parkı Drena� Borusu �at �ekme Ve Döşeme

�um�ur��et Parkı Genel Bakım ���ek D�k�m�� A�a� Budama ��m B��me Tüm İşler(SABİT)



303

Merkezde Ağaç Budama

�stasyon Mahalles� Park Alanları Tem�zl�k Çalışması

�a�ıbey Mahalles� Alzhe�mer Karşısı Su Borusu Patlağı Tam�ratı Yapılması

Yen� Mahall Ağaç Budama

�stasyon Mahalles� Park Alanları Ağaç Budama

Kongre Parkı Yürüyüş Taşı Döşeme �ş� Yapılması

Sera �enel Bakım Ç�çek� Yer Örtüsü �ret�m�� Bakımı Ve Tem�zl�ğ�n�n Yapılması

Yen��e Mahalles� Kongre Parkı Drenaj Borusu �at Çekme Ve Döşeme

�stasyon Mahalles� Park Tem�zl�ğ� Yapılması 

Barış Manço Parkı Ağaçların Budama �ş� Yapılması 

Çarşı �çer�s�nde Ağaçların Budanması �ş� Yapılması
Jandarma Ve Askerl�k Şubes� Mazıları Ve B�tk�ler� Şek�l Yapma �ş� Yapılması

Alzhe�mer Karşısı Park Alanı Su �şler� Çalışması
Yen��e Mahalles� Kongre Parkı Yürüyüş Taşı Döşeme �ş� Yapılması
Yen� Mahalle Sanay� S�tes� Ağaç Budama
�at�h Mahalles� Ağaç Budama

Sarısu Mahalles� Ağaç Budama
Kurtuluş Mahalles� Ağaç Budama
�stasyon Mahalles� Osmanlı Parkı Ç�çek D�k�m Çalışması

Rauf Denktaş Parkı Peyzaj

Sera Odun Kesme/ Bölme Çalışması

�a�ıbey Mahalles� Rauf D��KTAŞ Parkı Peyzaj Düzenleme

�stasyon Mahalles� Kültür park Parke Taşı Toplama

�stasyon Mahalles� Ağaç Budama
Sakarya Mahalles� Ağaç Budama
�stasyon Mahalles� Osmanlı Parkı Ç�çek D�k�m�

Yen� Mahalle Ağaç Budama 

Rauf Denktaş Parkı Duvar Örme Ve Peyzaj Düzen� Yapılması

�stasyon Mahalles� Boru Patlağı Tam�ratı Yapılması
Şeh�r Merkez� Yağmur Olukları Tam�ratı Yapılması 

Şeyhs�nan Mahalles� Ağaç Budama
�stasyon Mahalles� Ağaç Budama
Soğuksu Mahalles� Yıldırım Beyazıt Parkı Ç�çek D�k�m� Yapılması
Yen� Mahalle Ağaç Budama
�stasyon Mahalles� Ambar Karşısı Peyzaj Düzen� Yapılması
Kurtuluş Mahalles� Ve Anıt Önü Şek�l Ve Ağaç Budama
�a�ıbey Mahalles� Alzhe�mer Yanı Parklarda Boru Patlağı Tam�ratı Yapılması  

�umhur�yet Parkı ve �stasyon Mahalles� Ç�çek Adalarına Damlama Boru �attı Döşenmes�

Kültür Park Ç�çek D�k�m� ve �azırlık
Soğuksu Mahalles� Kutlu Doğum Parkı Ağaç Budama

�stasyon Mahalles� Kanal �ç� Ağaç Kes�m ve Tem�zl�k Yapılması
Soğuksu Mahalles� Karşıyaka Parkı Çam ve Ağaç Kesme Çalışması

�a�ıbey Mahalles� Rauf Denktaş Parkı Ç�çek D�k�m�

�stasyon Mahalles� Ambar Altı Yürüyüş Yolu Yapım Çalışması 

Kurtuluş Mahalles� Ç�çek Çapalama    

Soğuksu Mahalles� Atış Pol�gonu Su Borusu Arıza Tam�ratı Yapılması

Ahmet Altan Anadolu ��ses� ve Kültür Park Ç�çek D�k�m Çalışması

�a�ıbey Mahalles� Rauf Denktaş Toprak Çekme Ve Ç�çek D�k�m�

Yeş�lyurt Mahalles� Su Borusu Patlağı Tam�ratı Yapılması

Kurtuluş Mahalles� Özmen �am�� Karşısı Ağaç Şek�llend�rme

Ahmet Altan Anadolu ��ses� Karşısı Odun Bölme Çalışması
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 C-DEĞERLENDİRMELER

• ����� ��� ���������� ������� ������

 B- ZAYIFLIKLAR
• ��������� ������ ������������

• ������ ����� �� �������� ���������
• �������� ��������� ���������

• Y���� ���������� ���� �� ����� ����������� ����������� ����������� ������

��������� ��������������� �� ����� �� ������� ������� ��������� ������ ������ ���������� �� ��� 
������� ������������ �� ������ ������������ ��������� ���� ����������� ������������ �������� 
�������� ��������������� ����� ��������� ���������� ������������ ���������������.

 

• ����� ��� �������� ��������

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

• �������� ��������� �� �������� ����� ���������� ���������

SERADA BİTKİ YER ÖRTÜCÜ ÇİÇEK ÜRETİMLERİ YAPILMAŞTIR.

 A- ÜSTÜNLÜKLER

• ������� ������������� ��������� ���������� ��� ������������ ������
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KIRSAL HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
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�. �er t�rl� �aal��et, ���met �e �a�ı �malatlarını kullanıma �a�ır �ale �et�rerek �e���� �e kes�n 
ka�uller�n� �a�ar.

�ırsal ���metler ��d�rl�ğ� �a�ıla�ak �lan �aal��et, ���met, tarımsal �e �a��ansal �ret�m� 
destekle���� s�stemler, �er t�rl� mak�ne, ek��man, ara�, �ere� �e �malatların, �el��t�r�lmes�n� sağlar.

 MİSYONUMUZ

 VİZYONUMUZ
�ırsal ���metler ��d�rl�ğ� �a�ıla�ak �lan �aal��et, ���met, tarımsal �e �a��ansal �ret�m� 
destekle���� s�stemler, �er t�rl� mak�ne, ek��man, ara�, �ere� �e �malatların, �el��t�r�lmes�n� sağlar. 
�ırsal ���metler ��d�rl�ğ�, kırsal ma�allelerde a�ağıda �er�len k�nularda �a�ırlana�ak �r��eler� 
destekler.

 GÖREVİ, YETKİSİ VE SORUMLULUKLARI
1. Yasa �e ��netmel�kler d�ğrultusunda, kurum ��� �e kurum dı�ı kurulu�larla k��rd�nas��n 
sağlamak ���n �erekl� ��l��ler�n tem�n�n� sağlar.
�. ��ale usul� �le �a�ılan ��ler�n d�s�alarını �a�ırlar.

�. �e���� ka�ul� �a�ılan ��ler�n kes�n �esa�larını �a�ar.
5. Ya�ılan �er t�rl� �aal��et, ���met �e �a�ı �malatların u��ulanma sa��asının ��net�m� �e denet�m� 
kend�s�ne �er�len ��ler�n s��le�me ekler�ne, �en �e sanat kurallarına u��un �larak �e �� �r��ramı 
�ereğ�n�e ��� ��r ����mde �a�ılı� s�res�nde ��t�r�lmes�n� sağlar.
6. Tes��t ed�lm�� �ede�, strate�� �e ��l�t�kalar d�ğrultusunda �lanları �a�ırlama, u��ulama, 
u��ulatmak �e aksa�an ��nler�n� tes��t ederek ����m �ret�r.
�. �eled��e de �a�ıla�ak �lan d��elt�����nle���� �aal��etler�n �er�ekle�t�r�lmes�n� sağlar.
�. ��nusu �e ��r�m� �le �l��l� ��k��etler�n değerlend�r�lmes�nde katkıda �ulunmak �e ����mler 
�retmek suret��le, s�nu�landırılmasını sağlar.
�. ��r�m� �le �l��l� �aal��et ra��rlarının �er���d�k �larak �a�ırlanması �e �eled��e �a�kanlığına 
sunulmasını sağlar.
1�. �er �ıl ���n ��t�e Tekl�� �a�ırlanır, �eled��e �a�kanlığı �na�ı �le �al� ���metler ��d�rl�ğ�ne 
s�res� ���nde ��nder�l�r.
11. �esa� saatler�n�n etk�n �e �er�ml� kullanılması sağlanır.

1�. ��d�rl�ğ�n ��re� alanı �le �l��l� kanun, �anun ��km�nde �ararname, ��netmel�k �enel�e, 
te�l�ğ ��. tak���n� �a�ar ��n�ellenmes�n� sağlar �e �ers�nel�n� ��l��lend�r�r.

1�. �ers�nel �areketler�n� ����n ��.� �lanlar, denetler, ��l��lend�r�r �e s�nu�lanmasını sağlar.

15. ��r�m �alı�malarında kullanılan dem�r�a� mal�eme �e kırtas��en�n ama�ına u��un kullanımı 
sağlar.

��. �ers�nel�n eğ�t�m ��t��a�larını �el�rle�erek, eğ�t�m almalarını sağlar.

1�. ��r�m� �le �l��l� �a�ı�maların �a�ılmasını sağlar.

1�. �� ���enl�ğ� �le �alı�ma �rtamının s�rekl� �el��t�r�lmes� ���n �ereken �nlemler�n alınması 
sağlanır.

16. ��r�m�n kal�te s�re�ler�ne a�t �aal��et ra��rları �er���d�k �larak �a�ırlanır �e �eled��e 
�a�kanlığı�nın ��l��s�ne sunulur.

1�. ��d�rl�ğ�n ���met �e �aal��etler�n� değerlend�rmek �e �ereken �nlemler�n alınmasını 
sağlamak ��ere �eled��e �a�kanlığı tara�ından d��enlenen t��lantılarda �alı�ma ra��rları 
�a�ırlanarak ��l�� �a�la�ımı �er�ekle�t�r�l�r.
1�. �ağlı �lduğu �eled��e �a�kan Yardım�ısı �e �st ��net�m tara�ından �er�len ��re� �e 
s�rumluluklar �er�ne �et�r�l�r.

�1. ��d�rl�ğ�n �a�a�ağı �a�ım, ���met �e mal alımları �le �l��l� tekn�k �artnameler�n 
�a�ırlanmasını �e �er�ekle�t�r�lm�� ��aleler�n, �artnameler d�ğrultusunda �a�ılmasını k�ntr�l eder.
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 Personel İsthdamı

1- F�z��sel Yapı

 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1.H�zmet Alanları
1.1.1.İdar� Personel Alanları*

Müdürlü�ümüz 2021 yılı h�zmet ve faal�yetler� toplam 6 personelle yürütmüştür.

Müdürlü�ün personel yapısı aşa�ıda�� ��b�d�r:

b- Personel

 BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:

KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YASA,
MEVZUAT VE YÖNETMELİKLER:

 TEŞKİLAT

a- Müdür

• 5216 sayılı �üyü�şeh�r �eled�yes� Kanunu

 İLETİŞİM

• 5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m ve Kontrol Kanunu
• 4734-4735 sayılı Devlet İhale ve Sözleşmeler Kanunları
• 53�3 sayılı �eled�ye Kanunu

Santral 0236 653 14 08- 0236 653 15 37

Serv�s

Çalışma Odası

Toplam

1

1

25.00

25.00

2

2

Sayısı (Adet) Alanı (m²) Kullanan Sayısı

1

2

3

4

5

��l��sayar

Yazıcı

Tarayıcı

Telefon

Kl�ma

Toplam

1

0

0

1

1

3

Cns Sayısı
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Aydo�du �a�all�s�� nd� Kaynak  Suyu �oru �attı ����nd�.

2021 YILINDA YAPILAN FAALİYETLER

�amlı��l �a�all�s�n� ��� ��tr� Tarımsal Sulama Sondajı Yapıldı. 15 ton/saat su çıktı. Kuyu 
ru�satları alındı. �l�ktr�k a�on�l��� �ç�n çalı�malar d��am �d�yor.

Ko�lu�a �a�all�s�n� �1� ��tr� Tarımsal Sulama Sondajı yapıldı. Su çıkmadı.
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�a�a�lıd�r� ������� nd� �a� ��narlarında Bulunan �ınarların Sulaması Yapıldı

Su Arı�a �����m�� Tara�ından� �a�arlar �a�all�s��nd� Tarımsal Sulama Amaçlı Boru Tam�ra�ı �apıldı

Su Arı�a �����m�� Tara�ından� �lud�r��n� �a�all�s� Alaça�ı ������� nd� Vana Tam�ra�ı Yapıldı.
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�a�ada�������lpı�a���a�all�l����d����l��a�����da�la�ı�������T����l����Yapıldı.

���l��a��a�all������d�������������a�la�ı�Ta���a�ı�Yapıldı.

������a���a�all�����������a�ıla�����da�ı���l��������a�la��ıla�ı��apıldı.����pa��ad������d���ld�.�
�a�a������d���������la����������������lı�������������a��ı�ı���a�ı���alı��ala�ı��apıldı.
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Uluderbent –�laçat �e�k��nde �. Pompayı ana 
depoya ba�lamak �ç�n �00 �etre 110'luk HDPE 
boru döşend�.

Yen�köy �ahalles�n�n pompası de��şt�r�ld�.

Uluderbent – �laçat �e�k��ne �00 �etre 
110'luk PVC boru döşenerek 100 dekar alan 
sulamaya açıldı.

Uluderbent�De��rmentepe �e�k��ne �atandaşların 
taleb� �zer�ne �00 �etre ��'l�k HDPE boru döşenerek 
hat uzatıldı. 50 Dekarlık alan sulamaya açıldı.

Uluderben��laçat �e�k��nde yen� açılan 
sonda�ın pompa kademes� de��şt�r�ld�.

Su �rıza Ek�pler�m�z Tarafından, Uluderbent 
�ahalles�' nde Sulama Suyu Tam�ratı Yapıldı.
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EMLAK İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
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�mlak �st�mlak �üdürlüğümüzün temel �ede� Beled�yem�z�n koyduğu �ede�er doğrultusunda 
göre� �e sorumlulukları en �y� şek�lde yer�ne get�rmek �ç�n plan �e uygulama süreçler�nde ��zmet 
�ermekt�r. Bu anlamda �laşe��r Beled�yes�n�n sa��p olduğu �akat �arkında olmadığı taşınmaz 
değerler�n� ortaya çıkarmak. Beled�yem�z sınırları �çer�s�nde ���� sayılı yasa �le kapanarak 
ma�alleye dönüşen � adet belde beled�yeler�nden �e ma�alleye dönüşen �� adet köylerden �laşe��r 
Beled�yes�ne de��r olan taşınmazlar �le me��ut 15 adet merkez ma�alles�nde bulunan taşınmazların 
sayısal ortamda �er�ler�n� �azırlamak �e taşınmazların en gü�en�l�r �e sağlıklı b�r şek�lde 
Beled�yen�n ��zmet�ne sunulması temel amaçtır. 

 VİZYONUMUZ

 MİSYONUMUZ

�. Beled�ye adına tes��l� ya da kamuya terk ed�lm�ş parseller�n �şgal ed�lmeler�n� önlemek �ç�n 
gerekl� �ukuk� muameleler� yaparak �şgale son �ermek ya da bu durumda olan parseller�n k�ra ya da 
e�r�m�s�le bağlamak �ç�n gerekl� yasal �şlemler� yapmak.

5. Yasal me�zuat� s�stem �e prosedürlerdek� değ�ş�kl�kler� tak�p etmek.

 Yen�l�kç�� teknolo��k� şe�a�� katılım�ı� �dare �le �atandaş arasında köprü olan güler yüzlü� 
aydınlık �lkeler doğrultusunda ��zmetler suna b�lmek.

 Beled�yem�z�n sa��p olduğu gayr�menkul� arsa �e emlak �şler�nde yol göster��� olmak �e 
gayr�menkuller üzer�nde tam ��k�m�yet kurmak. �üdürlüğümüzün �aal�yetler�n�n tümünün sayısal 
ortama aktarılarak �e bu �er�ler�n akıllandırılması sağlanarak e�beled�ye �e e��laşe��r 
oluşturulmasında katkıda bulunmaktır.

 İLKE VE DEĞERLERİMİZ

 �üdürlüğümüz Beled�yem�z�n sa��p olduğu �akat �arkında olmadığı taşınmaz değerler�n� 
ortaya çıkarmak. Beled�ye gel�rler�n� artırmak� �mar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde 
ed�lmes�n� �ızlandırmak� Beled�yem�ze a�t araz� �e gayr�menkuller�n�n en �er�ml� şek�lde bölge 
�alkının ��zmet�ne sunulmasını koord�ne etmekt�r. Taşınmazlarının ��ale yolu �le satılab�lmes�� 
k�ralanab�lmes�� Beled�ye gayr�menkuller�n�n dökümler�n�n tutulması� kamulaştırma �şlemler�n�n 
bel�rlenmes�� d���tal arş���n oluşturulması �e bu �şlemlerle �lg�l� ��zmet �er�lmes� �e bu ��zmet�n de 
alanlara aktarılmasını sağlamaktır.

�. �el�r get�r��� taşınmaz malların k�raya �er�lmes� kontrol �e tak�b�� bakım �e düzenlenmes� 
konuları da kend� yetk� �e çalışmaları da��l�nde sürdürmek

�. �amulaştırma� ���� sayılı �amulaştırma kanunu �e bu kanunda değ�ş�kl�k yapılması �akkındak� 
��5� sayılı kanun çerçe�es�nde kamulaştırmaların yapılab�lmes� �ç�n ön�el�kle yatırım 
�üdürlükler�n�n �lg�l� yıl �ç�nde yatırım programlarında olan �e mer� planlarda yol� park� ço�uk 
ba�çes� �e yeş�l alan g�b� amme ��zmet�ne ayrılmış gayr�menkuller�n l�stes� �sten�r. Öngörülen 
talepler Başkanlığın görüşüne sunularak yıl �çeres�ndek� kamulaştırma planı �azırlanır. 

 MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

�. ��aleler� �üdürlük Beled�ye mülk�yet�nde bulunan taşınmazların k�raya �er�lmes�� beled�ye �ç�n 
gerekl� yerler�n k�ralanması �şlemler�n� yürütür. Beled�ye mülkünün k�raya �er�leb�lmes� �ç�n 
Başkanlığının onayı �e ���� sayılı yasa doğrultusunda şartname �azırlanarak beled�ye en�ümen�ne 
sunulur. �anunun �lg�l� maddeler� gereğ� k�ranın mu�ammen bedel� yapılır. �u�ammen bedel� tay�n 
ed�lm�ş �e şartnames� �azırlanmış dosya �lanen ��aleye çıkarılır �e beled�ye en�ümen�n�e ��ales� 
yapılır. �azırlanan dosyanın bütün �şlemler� tamamlanın�a b�r nüs�ası müdürlükte kalmak üzere 
dosyanın aslı Başkanlıkla ��aley� alan arasında sözleşme yapılması �ç�n Başkanlığa gönder�l�r. 
�özleşme tanz�m�nden sonra müdürlüğe �ade ed�l�r. Özell�k arz eden toplu k�ralarda Başkanlık 
görüşü alınır.

�. �end� yetk� �e sorumluluğuna �er�len �şler�n �atasız olması �e en kısa süre �çer�s�nde b�t�rmeye 
çalışmak.

1. Taşınmaz mallara a�t s���l tutmak �e bu taşınmaz mallar �ç�n �mar planına göre uygulama �e 
düzenleme yapmak.
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1�. �eled�ye adına yapılan �n�aa�ların �mar� ruhsa� ve �sk�n ��ler�n�n �aleb�n� yapar. ���en b�naların 
ka� �r���akı� ka� mülk�ye��� �po�ek �ahs�s� vb. ��lemler�n� yürü�ür.

�mlak ve �s��mlak �üdürlüğü� �eled�ye �a�kanınca ver�len ve bu yöne�mel�k�e �ar�� ed�len görevler 
�le �lg�l� yasalarda bel�r��len görevler� gereken ö�en ve �abuklukla yapmak ve yürü�mekle 
sorumludur.   

�. ��ra �ak�b� ve k�ra ar�ı�ı ��ler�� �hales� yapılan ve daha önce yapılmı� olup k�raya ver�len                  
�eled�ye mülkünün k�ra �ak�p ve k�ra ar�ı�ı �üdürlüğümü� �ara�ından yürü�ülmek�ed�r. Tahakkuklar 
doğrul�usunda her ay k�raların �ahs�l ed�lmes� sağlanır. ��rasını ü� ay üs� üs�e ödemeyenler ���n �h�ar 
ya�ısı gönder�l�p ödemeler� sağlanır. �ks� �akd�rde sö�le�meler� gereğ� �es�h ed�l�r ve �cra �ak�b� 
��lemler� ���n �ukuk ��ler� �üdürlüğüne dosya havale ed�l�r.
�. ��ra ar�ı�ları� k�ra kon�ra�ına göre k�ralama süres� b��en k�racılara sö�le�medek� k�ra ar�ı� 
oranlarına göre yapılır. ��ralanan yerlerde k�ra kon�ra�ında ve �ar�namede bel�r��len hususlar �esp�� 
ed�ld�ğ�nde veya �ahl�yes�ne sebep olacak hallerde� konu ba�kanlığa ar� ed�lerek k�racının yasal 
yolla �ahl�yes� ���n konu �ukuk ��ler� �üdürlüğü�ne �n��kal e���r�l�r.

11. �eled�ye gayr�menkuller�n�n emlak beyanlarını ver�r.

 a. MÜDÜRLÜĞÜN YETKİSİ

1�. �u�ul� ��gal ve ecr�m�s�l ��ler�� �eled�ye sınırları dah�l�ndek� �eled�yeye a�� gayr�menkuller �le 
kamu malı durumundak� yerler�n ��gal ed�lmeler� hal�nde müdürlük �ara�ından �esp��� yapılır. ��gal�n 
kaldırılması ���n ��� ve ���� sayılı kanun gereğ� yasal ��lemler ��a ed�l�r. �rok� �le �esp�� ed�lm�� 
��gal alanlarının bel�rl� b�r süre kullanımına �eled�ye �a�kanı veya beled�ye encümen� ye�k�l�d�r. 
��gallerle �lg�l� alınacak ecr�m�s�l bedel� �a�kanlığın ye�k�l� kıldığı kom�syon �ara�ından bel�rlen�r 
ve encümence karara bağlanır. �cr�m�s�llerle �lg�l� ��lemler ���� sayılı yasanın ��.maddes� �le ��� 
ve ���� sayılı kanunlar �er�eves�nde yürü�ülür.

 b. MÜDÜRLÜĞÜN SORUMLULUĞU

1�. �a�kanlık onayı ve gerekl� kararlar �le beled�ye mülkler�n�n sa�ılması� �akası� �ahs�s ed�lmes� 
��lemler�n� yürü�ür.

�mlak ve �s��mlak �üdürlüğü� bu yöne�mel�k�e sayılan görevler� ve ���� sayılı �eled�ye �anununa 
dayanarak �eled�ye �a�kanınca kend�s�ne ver�len �üm görevler� kanunlar �er�eves�nde yapmaya 
ye�k�l�d�r.
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 A- TEŞKİLAT YAPISI

 MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER

�la�e��r �eled�ye Me�l�s�n�n �1.1�.��14 tar�� ve ��14�14 karar sayılı toplantısı 1. ��rle��m�n�n 1�� 
sayılı kararı �le �mlak ve �st�mlak Müdürlüğü� �a�kan� �zel �alem Müdürlüğü ve tekn�k 
��r�mlerden sor�ml� �a�kan Yardım�ısına �ağlı ��r ��r�m olarak k�r�lm��t�r. ��z�k� olarak �aal�yete 
���at ��1� ���nde �a�lanmı�tır.  Müdürlüğümüzde; 1 Müdür�  1 Mem�r ve � �üro personel� olmak 
üzere 4 personel görev yapmaktadır.

 B- BİRİMLERİ

 C- BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI
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 D- AMAÇ VE HEDEFLER
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������.

����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������.������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������.

2022 Yılı kaynak htyacı ve hedeflenen gelrler;  
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3- FAALİYET GÖSTERGELERİMİZ;
 1)Beledyemze At Taşınmazların Mevcut Durum

01.01.2021 le 31.12.2021 Arası Bütçe Gerçekleşmes

2021 yılı �ç�� 33�.000,00� ���er bütçe�� oluşturulmuş olup bu�a �la�e 1�5.9�1,�9 � ekleme 
yapılarak 502.439,14 bütçe oluşmuştur. ���er 4��.005,92� olarak �erçekleşm�ş �e �93,22 ora�ı��a 
�erçekleşm�şt�r.

 E- MÜDÜRLÜĞÜN FAALİYETLERİ VE GÖSTERGELER

1. MÜDÜRLÜĞÜN BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ;

2- 2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME 
DURUMLARI;

Müstakil Taşınmaz Meralar Hisseli Taşınmazlar
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 3) Müdürlüğümüz tarafından 2886 sayılı yasa kapsamında 2021 yılı çnde yapılan satış 
ve kralama haleler;

 2) Beledye Meclsne sunulan 2021 yılı satış, tahss, bedelsz devr ve 10 yıldan fazla 
kralama talepler; 
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 4) 2021 yılı çnde Beledye Encümene sunulan hssel taşınmaz satışları
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 2021 yılı yapılan kralamaların mahalle dağılımları.

 5) 2021 Yılı 2886 sayılı yasa kapsamında gerçekleştrlen satışlar;
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 6) Müdürlüğümüz tarafından 2021 yılı gelen ve gden evrak kayıt durumu;

01.01.2021-31.12.2021 tarhler arası gelen ve gden evrak durumu;
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a) Beledyemze at taşınmazların mahallelere göre dağılımı;

Beledyemze At Taşınmazların Genel Durumları;
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b) Taşınmazların Ntelklerne göre dağılımı;

 F. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME;
 ������������ ����� ���� ������� ��� ������ ����� �������� ��������������� ����� ������ 
�������� ��������� ��� ����� ��� ��� ����� �� ���������� �������� ����� ������ ����� ����������. 
���� �� ���������� ��������� ��� ���������� �������������� ��������� ���� ������ ����������� 
���������� ������� ������� �������� ����������� ������������ ����������� �������������������.  
������������� �������� ��������� ������� ������� ��� ����� �������� ����� �� ���� ������������ 
��������� ������� ����� ����������� ������������� ������� ������������� ������������ ��������� 
������������ ���� ����� ��������� ����������� ���� ��������� ����� ������� ��������������. 
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MUHTARLIKLAR
MÜDÜRLÜĞÜ
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 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
 �uhtarlık �şler� �üdürlü�ü, muhtar tale�ler�n�n hızlı �özümü ���n kurulmuş ��r 
müdürlüktür. ���şler� Bakanlı�ı B�l�� �şlem �a�re Başkanlı�ın�a faal�yete �e��r�len �uhtar B�l�� 
S�stem� �le alınan tale�, öner� �e ş�kayetler� temel alan �üdürlük d��er ��r�mlere k��rd�nel� �larak 
s�runların �özümünü hızlandırma �ayes� �le �öre� ya�maktadır.

 TEMEL İLKELER 
 �urumun, üstlend��� m�sy�nu yürütmek �e ��zy�nunu �er�ekleşt�rmek ���n esas aldı�ı temel 
�lkeler�m�z 

• �öre��n� yer�ne �et�r�rken �e�reye duyarlı, 
• Tarafsızlık, 
• Saydamlık, 
• �ş�t muamele, 

• �amu�yu denet�m�ne a�ıklık, 
• �ü�en�rl�k, 

BİRİNCİ BÖLÜM

MADDE 3- Bu yönetmel�k� �laşeh�r Beled�ye me�l�s�n�n ��.��.���� tar�h �e ���������� sayılı 
kararı �le n�rm kadr�su �luşturulan �uhtarlıklar �üdürlü�üne a�t �u yönetmel�k ��.��.���� tar�h 
���� sayılı Beled�ye �anunu �e d��er mer�� ��e�erl�l��� �lan, �ün�el� me�zuata dayanılarak 
hazırlanmıştır.

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

• �tk�nl�k, 

MADDE 1- (1) Bu yöner�en�n ama�ı� �uhtarlıklar �üdürlü�ü�nün kuruluş, �öre�, yetk� �e 
s�rumlulukları �le �alışma esaslarını düzenlemekt�r.

• ��zmet �e �nsan �daklılık. 

 Başta 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere, mevzuatının öngördüğü görev yetki ve 
sorumlulukları, belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde, çağdaş normlara uygun olarak, etkin 
ve verimli bir biçimde sunmak ve Alaşehir'nin geleneksel kimliğine sahip çıkarak, hemşerilerin 
ortak çıkarı, katılımcılık, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerine uyarak hizmet üretmektir

• �amu kaynaklarının �er�ml� kullanılması, 

MADDE 2- (1) Bu yönetmel�k� �laşeh�r Beled�yes� �uhtarlık �şler� �üdürlü�ünün �öre�, yetk� �e 
s�rumlulukları �le �alışma usul �e esaslarına �l�şk�n hususları ka�sar. 

 

 �alışanları �rtak ��r de�er �e �rtak hede�er etrafında kenetlenm�ş, Tekn�l���n�n �ütün 
�lanaklarından yararlana��len �e tekn�l���k �el�şmeler�n yanında yen� �k�rlere de a�ık, �e�af �e 
hesa� �ere��l�rl��� esas ed�nm�ş ��r �alışma �rens���ne sah�� �lan, �entte yaşayan hemşer�ler�n� 
��rer �özüm �rta�ı �larak �örü�, �elen eleşt�r� �e öner�ler� de�erlend�re��len �e �unlardan s�nu� 
�ıkarta��len ��r yönet�m tarzıyla �laşeh�r��� kültür, e��t�m, t��aret, sanat, �e�termal, tarım �e tur�zm�n 
merkez� hal�ne �et�rme hede�n� yakalamaktır.

Dayanak 

• Sürdüre��l�rl�k

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

 Msyonumuz

Kapsam 

 Vzyonumuz
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(�) B�r�mler�n �� �r�an��as��n �a�ılarının teşk�l�, s�� k�nusu b�r�mde ��re� �a�makta �lan şe� �e 
d�ğer �ers�nel�n �etk� �e s�rumlulukları �le �l��l� b�r�m am�r�n�n tekl�� �e b�r üst am�r�n �na�ı �le 
�er�ekleşt�r�leb�lecek b�r �� dü�enleme �şe �e�erl�l�k ka�ınır.

MADDE 6- Muhtarlıklar Müdürlüğü, Beled��e başkanı �e�a ��re�lend�receğ� Başkan Yardımcısına 
bağlıdır. Başkan, bu ��re�� b���at �e�a ��re�lend�receğ� k�ş� el� �le �ürütür. 

a) Müdür

MADDE 4- (1) Bu ��netmel�kte �e�en� 

e) Y�netmel�k: Muhtarlıklar Müdürlüğü ��re� �e �alışma Y�netmel�ğ�n� ��ade eder.

b) Bür� �ers�nel�

b) Başkanlık: �laşeh�r Beled��e Başkanlığı

c) ��ğer �ers�nel

b) Muhtarlar b�l�� ��stem� Ver� �a�ırlama ��re�l�s�

a) Beled��e: �laşeh�r Beled��es�'n�

d) Müdür: Muhtarlıklar Müdürü, 

a) Müdür

c) Müdürlük: Muhtarlıklar Müdürlüğü'nü

Tanımlar 

İKİNCİ BÖLÜM
Teşklat Yapısı, Görev ve Sorumluluklar

Teşklat Yapısı 
MADDE 5 – (1) Muhtarlıklar Müdürlüğünün �ers�nel �a�ısı aşağıda bel�rt�len şek�lded�r.

(2) Müdürlüğün Teşk�lat �a�ısı aşağıdak� ��b�d�r.

(�) Beled��e �e bağlı kuruluşları �le Mahall� �dare B�rl�kler� n�rm kadr� �lke �e standartlarına �l�şk�n 
esaslar �er�e�es�nde b�r�mler�n h��met alanları, ��re� �e s�rumluluklarına �aralel �larak �ht��a� 
du�ulan n�tel�k �e sa�ıda, �ş �e �şlemler�n daha etk�n

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdürlüğün Görev ve Sorumlulukları 

a) �l Mahall� �dareler Müdürlüğünden �sten�len �erekl� b�l�� �e bel�eler� ha�ırlamak ü�ere alt �a�ı 
�luşturu� �er� ha�ırlamak �e ka�ıt altında bulundurmak.
b) �lektr�n�k �rtamda �elen tale�ler� s�steme ka�detmek.
c) �lektr�n�k �rtamda �e şahs� �larak �a�ılan müracaatları �� �ün ��er�s�nde ce�a�lamak.
d) ��stem ü�er�nden � a�da b�r ra��r ha�ırlamak, ha�ırlanama�an ra��rların nedenler�n� �se s�stem 
ü�er�nden b�ld�rmek �e �er�ml� �ürütüleb�lmes� ���n müdürlüğün tekl�� �e Beled��e Başkanının 
�na�ı �le h��met �ereğ� h��met �ereğ� ��re�lend�rme �a�ılab�l�r.

Madde 8- Muhtarlıklar Müdürlüğü, bu ��netmel�k sa�ılan ��re�ler� �e ���� sa�ılı Beled��e 
kanununa da�anarak Beled��e Başkanınca kend�s�ne �er�len tüm ��re�ler� kanunlar �er�e�es�nde 
�etk�l�d�r.

MADDE 7

Müdürlüğün Yetks
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(14) �aal�yet �ç�n am�r�nce talep ed�len veya �aydalı g�rdüğü bütün raporları sunmak.

(22) �konom�kl�k� üretkenl�k yüksek ver�ml�l�k ve per�ormans artırıcı etk� oluşturmak amacıyla 
mer�� mevzuat ve strate��k hede�er çerçeves�nde dış h�zmet alım yoluyla yapılması mümkün olan 
h�zmetler� uzman �zel ve�veya tüzel k�ş�lere usulüne uygun yaptırılmasını sağlamak.
(2�) �alışanların tab� oldukları mevzuata uygun tezk�ye �z�n ve hastalık g�b� �şlemler�n� yürütmek� 
devam durumunu tak�p etmek ve denetlemek� �lg�l� d�ğer b�r�mlerle koord�nasyonu sağlamak.

(2�) �erhang� b�r amaçla yurt�ç� veya yurtdışı g�rev seyahat�ne g�nder�ld�ğ�nde g�tt�ğ� yerde yaptığı 
temasları� çalışmaları ve aldığı sonuçları bel�rt�len �zet� �akat kolayca anlaşılab�l�r b�r üslup ve 
düzende rapor hazırlamak.

(17) Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurmak.

(1�) �ersonel�n çalışma şevk�n� kıran ve ver�m�n� düşüren �akt�rler� tesp�t etmek� kend� �mkanları 
�le bertara� edeb�lecek veya düzelteb�lecek olanları halletmek� üst kademelerce alınması gereken 
tedb�rler �ç�n ver�m düşüşü veya başka men� sonuçlar doğmadan am�r�ne müracaat etmek.

(1�) �lanlarda sapmalar g�steren ��l� durumlarda sapmaların sebepler�n� araştırmak� düzelt�c� ve 
�ler�de tekrarlanmasını �nley�c� tedb�rler almak.
(1�) ��rev alanındak� �aal�yetler�n durumunu ve net�celer�n� tesp�t etmek ve değerlend�rmek ve 
gerekl� tedb�r almak �ç�n �stat�st�k b�lg�ler� tanz�m etmek ve�veya ett�rmek� �erekt�ğ�nde bu b�lg�ler� 
am�rler�ne ve �lg�l�s�ne sunmak.

(1�) �alıştırdıkları g�revl�ler�n� �ş b�lümü esasları dah�l�nde sorumluluklarını bel�rlemek ve bu 
g�revler�n� ben�msetmek.

(1�) Mevcut �aal�yet planına g�re Müdürlük �aal�yetler�n� kısa per�yotlarla kontrol etmek.

(21) Müdürlüğün çalışma s�stem�n� kurarak �ş akışını sağlamak� personel�n çalışmalarını organ�ze 
etmek.

Müdürlüğün Sorumluluğu

Müdürlüğün görev, yetk ve sorumluluğu
MADDE 10
(1) Muhtarlıklar müdürlüğünü �aşkanlık makamına karşı tems�l etmek.
(2) Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek.
(�) Muhtarlıklar Müdürlüğü �le d�ğer Müdürlükler arasında koord�nasyonu sağlamak.
(4) Yasalarla ver�len her türlü ek g�rev� yapmak.
(�) �dar� olarak çalışan personel�n g�rev ve sorumluluklarının tak�b�n� yapmak ve organ�zasyonunu 
sağlamak.

(7) �eled�yen�n genel �şley�ş� çerçeves�nde b�r�m� �le �lg�l� pro�e ve h�zmet çalışmalarını yürütmek.
(�) Müdürlüğün h�zmetler�n� yürütürken d�ğer kamu kurumları �le koord�nasyonu ve �ş b�rl�ğ�n� 
sağlamak.
(�) ��rev alanı �ç�nde bulunan �aal�yetler �ç�n uzun� orta ve kısa vadel� planlar hazırlamak� planların 
uygunluk ve yeterl�l�ğ�n� devamlı olarak �zlemek� gerek�yorsa düzeltmeye y�nel�k tedb�rler almak.
(1�) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını� üst kademelere �stenen b�lg�ler� zamanında 
ulaştırab�lecek ve alt kademelere kurum karar ve y�netmel�kler� hakkında zamanında ve doğru b�lg� 
vereb�lecek şek�lde planlamak.
(11) �end�s�n�n ve personel�n�n becer� ve meslek� b�lg� açısından gel�şmes�n� sağlamak üzere eğ�t�m 
planlaması yapmak.

(�) ��r�m personel� �le üst �dare arasındak� koord�nasyonu sağlamak.

(12) �alıştırdıkları g�revl�ler�n �ş tar��er�n� ve per�ormans kr�terler�n� hazırlayarak am�r�ne tekl�� 
etmek.

Madde 9- Muhtarlıklar Müdürlüğü� �eled�ye �aşkanınca ver�len ve bu y�netmel�kte tar�� ed�len 
g�revler �le �lg�l� yasalarda bel�rt�len g�revler� gereken �zen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle 
sorumludur.
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MADDE 11- 

(�) �end�s�n�n ver�ml� ve etk�n �alışmasına yardım ede�ek �ütün konularda ��lg�s�n� devamlı 
arttırmak.

Muhtarlıklar Blg sstem ver hazırlama görevls görev, yetk ve sorumlulukları

(�) Müdürlük �le alakalı olarak �stene��le�ek tüm ��lg� ve �elgeler� s�stem üzer�nden �azırlayarak 
sürekl� gün�el �ulundurmak.
(�) Müdür tara�ından ver�le��le�ek d�ğer görevler� yer�ne get�rmek.

Dğer Personel Görev, Yetk ve Sorumlulukları
MADDE 12-
(�)�alıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını �lg�lend�ren �oyutuyla öğrenmek ve �una uygun tutum 
davranış serg�lemek.
(�) �örev alanı ��er�s�nde �ulunan �aal�yetler ���n uzun, orta ve kısa vadel� planların 
�azırlanmasında am�r�n�n d�rekt��er�ne uygun �ş ve �şlemler� yapmak.
(3) Be�er� ve meslek� ��lg� a�ısından kend�n� gel�şt�rmek, �u ama�lı etk�nl�klere �stekl� olarak 
katılmak.

(�) Müdürlüğün ver�ml�l�ğ�n�n arttırılması ve �şler�n da�a kal�tel�, düzenl� ve süratl� şek�lde 
yürütülmes����n �alışma metotlarını gel�şt�rmek, genel a�laka ve ada�a uygun �areket etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hzmetlern İcrası

Görevn Alınması
MADDE 13- Müdürlüğe ver�len �elgeler, dosyalar ve tüm �şler z�mmet de�ter�ne kayded�lerek 
�lg�l�s�ne ver�l�r.

Görevn Planlanması

Görevn Yürütülmes
MADDE 15- 

MADDE14- Mu�tarlıklar müdürlüğündek� �ş ve �şlemler Müdür tara�ından düzenlenen plan 
da��l�nde yürütülür.

(�) Müdürlükte görevl� tüm personel, kend�ler�ne ver�len görevler� yasa ve yönetmel�kler 
doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

(3) Müdür, evrakları gereğ� ���n �lg�l� personele tevz� eder.

MADDE 16- 

(�) Müdürün, Beled�ye dışı özel ve tüzel k�ş�ler, Val�l�k �amu �urum ve �uruluşları ve d�ğer 
şa�ıslarla �lg�l� gerekl� görülen yazışmalar, Müdür ve Başkan Yardım�ısı �ara�ı Beled�ye Başkanının 
veya yetk� verd�ğ� Başkan Yardım�ısının �mzası �le yürütülür.

(�) Müdürlük da��l�nde �alışanlar arasında �ş��rl�ğ� ve koord�nasyon, müdür tara�ından sağlanır.

Dğer kurum ve kuruluşlarla koordnasyon

(�) Bu yönetmel�kte adı ge�en görevl�ler�n ölüm �ar�� �er�ang� ��r nedenle görevler�nden 
ayrılmaları durumunda görevler� gereğ� yanlarında �ulunan �er türlü dosya, yazı ve �elgeler �le 
z�mmet altında �ulunan eşyaları ��r ��zelgeye �ağlı olarak yen� görevl�ye dev�r tesl�m�n� yapmaları 
zorunludur. �ev�r tesl�m yapılmadan görevden ayrılma �şlemler� yapılamaz.

(�) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toparlanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre �let�l�r.

(�) Müdürler arası yazışmalar Müdür�ün �mzası �le yürütülür.

İşbrlğ ve Koordnasyon Müdürlük Brmler Arasında İşbrlğ

(�) �alışanın ölümü �al�nde, kend�s�ne ver�len yazı, �elge ve d�ğer eşyalar ��r�m am�r�n�n 
�azırlaya�ağı ��r tutanakla yen� görevl�ye tesl�m ed�l�r.

MADDE 17- 
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MADDE20-

(�) Kültür ve s�syal �şler müdürü 1. D�s�pl�n Am�r� �larak d�s�pl�n mev�uatı d�ğrultusunda �şlemler� 
yürütür.

ALTINCI BÖLÜM

(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tara�ından �lg�l� pers�nele havale ed�l�r. 
�ers�nel evrakın gereğ�n� �amanında ve n�ksansı� yapmakla yükümlüdür.

Arşvleme ve depolama
MADDE 19-

Evraklarla lgl İşlemler ve Arşvleme Gelen Gden Evraklarla İlgl Yapılacak İşlem.

(�) Evraklar �lg�l� pers�nele ��mmetle ve �m�a karşılığı dağıtılır. �elen ve g�den evraklar �lg�l� kayır 
de�ter�ne sayılarına göre �şlen�r� dış müdürlük evrakları y�ne ��mmetle �lg�l� Müdürlüğe tesl�m ed�l�r. 
Müdürlükler arsı havale ve kayıt �şlemler� elektr�n�k �rtamda yapılır.

(1) Müdürlüklerde yapılan tüm ya�ışmaların �şrer suret� k�nularına göre tasn�� ed�lerek ayrı 
klasörlerde saklanır.
(�) �şlemler� ��ten evraklar arş�ve kaldırılır.

MADDE 18-

(3) Arş�vdek� evrakların muha�a�asında ve �sten�ld�ğ� �aman �ıkarılmasından Muhtarlıklar 
Müdürlüğü Ver� Ha�ırlama �örevl�s� s�rumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Denetm, Personel ve Dspln Hükümler

(1) Muhtarlıklar müdürü tüm pers�nel�n her �aman denetleme yetk�s�ne sah�pt�r.

(3) Muhtarlıklar müdürlüğünde �alışan tüm pers�nel�n ���n rap�r derece ve kademe �lerlemes�� 
ödüllend�rme ve ce�alandırma v�. �şlemlere �l�şk�n �elgeler� kapsayan d�sya tutulur.

Yönetmelkte hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – Bu yönetmel�k hükümler�� Alaşeh�r Beled�ye Mecl�s��n�n kararından s�nra Beled�ye 
�nternet say�asında yayımı �le yürürlüğe g�rer.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yürütme

Yürürlük

MADDE 23- Bu yönetmel�k hükümler�n� Beled�ye Başkanı yürütür.

Muhtarlık İşler Müdürlüğü Personel Lstes

MADDE 21- �ş�u yönetmel�kte hüküm �ulunmayan hallerde yürürlüktek� �lg�l� mev�uat 
hükümler�ne uyulur.

Çeştl ve Son Hükümler

ADI SOYADI

��ey�r ��ANIK

Mehmet Al� DEN��

Barış DESTE 

KADRO ÜNVANI

Memur (Har. Kad. Tekn�ker�)

Memur (Elektr�k Tekn�ker�)

��rket �ş��s�

GÖREVİ

Müdür Vek�l�

Memur

�ş�� 
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Mahalle ��htarlar� tara��ndan Müdürlüğü�ü�e 2�21 ��l� �çer���nde 6� adet �üracaat �a��l���t�r. 
Ya��lan Müracaatlar �l��l� Müdürlükler �le k��rd�nel� ��r çal���a �çer���nde ta�a�lan���t�r.

 

Müracaatlardan 64 tane�� �l��l� ��n�çlan���� 2 tane�� Bü�ük�eh�r Beled��e�� tara��ndan �a��lacağ� 
��l���� ver�l���t�r. 1 Müracaat�n ��e ��le�ler� deva� et�ekted�r.

 B� ra��rda �er alan ��l��ler�n �üven�l�r� ta� ve d�ğr� �ld�ğ�n� �e�an eder��.
 
 B� ra��rda aç�klanan �aal��etler �ç�n �ütçe �le tah��� ed�l��� ka�naklar�n� �lanlan��� 
a�açlar d�ğr�lt���nda ve ��� �al� ��net�� �lkeler�ne ����n �larak k�llan�ld�ğ�n� ve �ç k�ntr�l 
���te��n�n ��le�ler�n �a�all�k ve dü�enl�l�ğ�ne �l��k�n �eterl� �üvence�� �ağlad�ğ�n� ��ld�r�r��.

 
 

 

Müdürlüğümüze Gelen Talepler

 ��t ��net�c� �larak �etk�� dah�l�nde;

 B�rada ra��rlan�a�an� �daren�n �en�aatler�ne �arar veren herhan�� ��r h���� hakk�nda 
��l��� �l�ad�ğ�n� �e�an eder��. �1�.�1.2�22�

Müracaatlardan;

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
 

 

 B� �üvence� ü�t ��net�c� �larak �ah�� �ld�ğ�� ��l�� ve değerlend�r�eler� �ç k�ntr�ller� �ç 
denetç� ra��rlar� �le �a���ta� ra��rlar� ���� ��l��� dah�l�ndek� h����lara da�an�aktad�r.

Üzeyr UYANIK
Harcama Yetkls

MÜRACAAT SAYISI

54

6

1

6

6 

İLGİLİ MÜDÜRLÜK

�en ��ler� Müdürlüğü

Te���l�k ��ler� Müdürlüğü

��ar ve �eh�rc�l�k Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

M�htar B�l��lend�r�e�� 

TAMAMLANAN

52

6

-

6

6 
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İNSAN KAYNAKLARI
VE EĞİTİM

MÜDÜRLÜĞÜ
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 VİZYONUMUZ

 MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 �u faal�ye� raporda �laşeh�r �eled�yes� �nsan �aynakları �e �ğ���m �üdürlüğü �arlığını 
dayandırdığı öz �öre��n� �e �ele�ek�e ulaşmayı hede�ed�ğ� �örüsünü� �u kapsamda yapa�ağı 
planları �e uy�ulama süre�� �le ek�e �ulunan �er�ler değerlend�r�le�ek��r. Temel hede�m�z 
�eled�yem�z�n koyduğu hede�er doğrul�usunda �öre� �e sorumluluklarımızın en �y� şek�lde yer�ne 
�e��re��lmek �ç�n her �ürlü plan �e uy�ulama süre��nde �üm paydaşlar �le �er�ml�� n��el�kl� �e e�k�l� 
��r h�zme� �ermek��r.

 �amu kurumları s�ra�e��k planlarına �ağlı olarak �l��l� kanunlar çerçe�es�nde faal�ye� raporu 
hazırlamakla yükümlüdürler. �aal�ye� raporu ka�ramından ��rçok kanun maddes�nde söz 
ed�lmek�ed�r.

��z �� �en �laşeh�rl�y�m�� derken �urur duyula�ak ��r �������� oluş�urmak �ç�n çalışıyoruz.

• ���� �ayılı �amu �al� Yöne��m� �e �on�rol �anununun ��. �addes�n�e�
• ���� sayılı �eled�ye �anunun ��. maddes� �ereğ�n�e�
• ���� yılı ��r�m�m�z �aal�ye� �aporu �al�ye �akanlığın�a ��.��.���� yayınlanan ��amu 
�dareler�n�e �azırlana�ak �aal�ye� �aporları �akkında Yöne�mel�klere uy�un olarak 
düzenlenm�ş��r.

 MİSYONUMUZ

Faalyet Raporunun Yasal Dayanağı;

�laşeh�r �eled�yes�nde �s��hdam ed�len �e ed�le�ek olan personel�n po�ans�yel� �e yasal 
�erekl�l�kler� d�kka�e alınarak� �öre�ler�n �erek��rd�ğ� n��el�k �e sayıda personel�n �em�n� �le �şler�n 
sorunsuz yürü�ülmes�n� sağlamak�ır. 

• �eled�ye ��r�mler�nden �elen� personel �alepler�n� alarak �u �alepler� değerlend�rmek.

• Tüm çalışanların özlük dosyalarını hazırlayarak muhafazasını sağlamak.
• �ersonel�n a�ama� nak�l� �er�� kademe� �n���ak� �z�n� rapor� mal �eyanı ��. özlük �şlemler� �le 
personel hareke�ler�ne �l�şk�n �şlemler� yapmak.

• �l��l� me�zua�lar uyarın�a memur� sözleşmel� personel �e �şç� alımı �le yasalardak� oranlar kadar 
özürlü� �erör mağduru �e esk� hükümlü personel �s��hdamını �erçekleş��rmek.

• Vefa�� �s��fa� emekl�l�k �e �ş�en çıkarılma �şlemler�n� �l��l� me�zua� uyarın�a �erçekleş��rmek.
• Yen� �şe �aşlayan personeller�n �eled�yeye �e �şe uyum sağlaya��lme süre��n� �aşla�mak �e 
�el�ş��rmek.
• �alışanların �öre�lend�r�ld�kler� süreçlerde ye�k�nl�k �h��yaçlarına �öre� ��r�mler�n �alepler�n� de 
�öz önüne alarak eğ���m pro�ramlarını hazırlamak �e �erçekleş��rmek.
• �şler�n sürekl�l�ğ�n� �ü�en�e al�ına almak ama�ıyla kar�yer �e yedekleme planlarını yapmak �e 
�erçekleş��rmek.
• �alışanların performanslarını değerlend�rerek sonuçlarına �öre �y�leş��rme çalışmalarını 
�erçekleş��rmek.
• �urum kül�ürünü oluş�urmaya yönel�k faal�ye�ler� planlanmak �e �erçekleş��rmek.
• �alışanların mo���asyonunu yüksel�mek ama�ıyla� sosyal �e kül�ürel faal�ye�ler planlamak �e 
�erçekleş��rmek.

• �üdürlüğümüz �eled�yem�z ��r�mler�nde çalışmak�a olan �� memur� �� sözleşmel� personel � �� 
kadrolu �şç�� ��� �l�el�aş  ��rke�� �e � �s��aş ş�rke�� �ersonel� olmak üzere �oplam ��� personel�n�

• �alışanların me��u� durumları �le �l��l� değ�ş�kl�kler� �erçekleş��rmek �e �l��l�lere �e�l�ğ�n� 
yapmak.

• �ersonel�n� ��zme� �el�es� �e Yeş�l �asapor� ���� �alepler�n� alarak �erekl� �şlemler� yapmak.

• �alışanların mal�� özlük �e sosyal hakları �le �l��l� me�zua�ı �e T���dek� değ�ş�kl�kler� �ak�p e�mek 
�e �u değ�ş�kl�kler� uy�ulamak.

• �eslek ��ses�� �eslek Yüksekokulu �e �n��ers��elerde okuyan öğren��ler�n� �alep �e kon�en�ana 
�öre s�a�yer olarak �s��hdamlarını sağlamak.



339

• Memur personel�n son sek�z yılda herhang� ��r d�s�pl�n �ezası almaması hal�nde ��r kademe 
�lerlemes� ver�lmes� ��lem�n� hazırlamak,

İnsan Kaynakları ve Eğtm Müdür V.

• �oğum, ölüm, evlenme yardımı d�lekçeler�n� düzenlemek,

• Toplu �� �özle�mes�n�n hükümler�n�n gereğ�n� yer�ne get�rmek Tal�matlar ve mevzuatlar 
doğrultusunda personel atamalarını, yükselmeler�n�, nak�l ve ��r�mler arası yer değ���kl�ğ� �le �lg�l� 
onayları hazırlamak ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

 TEŞKİLAT ŞEMASI

• Personel�n geç��� görevler�ne �l��k�n olurları almak ve �lg�l�lere duyurmak,

• Beled�yede çalı�an memur personel�n �z�n ve �st�rahat g��� özlük ��lemler�n� mevzuat çerçeves�nde 
gerçekle�t�rmek,

• �örev�nden �st��a eden ��ç�ler�n kayıt kapama ��lemler� �le görev�ne gelmeyen ��ç�ler hakkında da 
yasal ��lem yapmak,

• �� �ağlığı ve �üvenl�ğ� �le �lg�l� her türlü �� ve ��lemler� yürütmek.

Ala�eh�r Beled�yes� �nsan �aynakları ve �ğ�t�m Müdürlüğü Beled�ye Ba�kanlığına, �ağlı olarak 
görev yapmaktadır Müdürlüğümüzde 1 Müdür, 4 Büro Personel olmak üzere 5 personel vardır. 
Müdürlüğümüze a�t te�k�lat �eması �se a�ağıda �el�rt�lm��t�r. 

• Memur soru�turma ve d�s�pl�n ��lemler�, d�s�pl�n kurulun�a alınan d�s�pl�n �ezalarının s���l 
de�ter�ne ��lenmes�n� sağlamak,

• Beled�ye Ba�kanının sözlü ve yazılı tal�matlarını yer�ne get�rmek.

• Ver�le�ek �eza ve ödüller� yasalara uygun olarak uygulamak,

• ��ç� personel�n  aldıkları  raporları   ��� � ya  �nternet  ortamında  ��ld�rmek

          Nurten VAROL OKYAY

• Memur personel�n sonları sı�ır ��� �le �e�l� �5� yıllarda mal ��ld�r�m� yen�leme ��lemler�n� 
sağlamak,

• �nvan değ���kl�ğ� eğ�t�m� süre��n� personele ��ld�rmek ve sonuçlarını uygulamak

• 5��� sayılı Beled�ye �anunun 4�.maddes� gereğ�n�e kadro kar�ılığı �el�rl� sürelerle yapılan 
sözle�meler �le çalı�an personel�n tüm �� ve ��lemler�n� yürütmek,
• Memur, ��ç�, sta�yer �ordro ��lemler� görevde yükselme eğ�t�m� süre��n� personele ��ld�rmek ve 
sonuçlarını uygulamak,

• Memur personel�n ��TAP programına maa� aldığı kademe dere�e ve d�ğer tüm özlük ��lg�ler�n� 
g�rmek,
• �urumun kadro planlaması �le �lg�l� çalı�maların yürütülmes�, personel �ht�yaçlarının s�steml� ��r 
��ç�mde tesp�t�, ��r�mler arasında sayı ve n�tel�k yönünden �ht�yaçlar doğrultusunda personel 
dağılımını gerçekle�t�rmek,
• �alı�ma alanı �le �lg�l� tüm mevzuatı �zlemek,
• �� akd� �es�h ed�len ve ��ten ayrılan ��ç�ler�n ��� ��ten çıkı� ��lem�n� yapmak,
• ��ç�ler�n adl� davaları �le �lg�l� �ukuk ��ler� Müdürlüğüne ve mahkemelere gerekl� ��lg�ler�n 
ver�lmes�n� sağlamak,
• �� �ur�a her ay muntazam olarak çalı�anlara a�t durum ç�zelges� vermek,
• �mekl�l�ğ� gelen memur ve ��ç�ler�n emekl�l�k ��lemler�n� yapmak,
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Alaşe��r Beled�yes� İnsan Kaynakları ve E��t�m Müdürlü�ü ���met ve �aal�yetler�n� Toplam 5 
�ersonel İle ��rev�n� İ�a Etmekted�r. B� �ersoneller�m���n �� � mem�r ��� Kadrol� İş�� ��s� 
ALBELTAŞ A.Ş. ş�rket� İş�� Kadros�ndadır.

 Eğtm Durumu

 İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU

Nurten VAROL
OKYAY

İnsan Kaynakları ve
E��t�m Müdürlü�ü

Müd. V.

Mustafa
BABIROĞLU
Beled�ye �ersonel�

Serap
AKBAŞ

Müdür Yardımcısı

Nurten
ÇINAR

Albertaş A.Ş.
�ersonel�

Hüseyn Emre
AKBULUT
Albertaş A.Ş.

�ersonel�
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A���e��r �e�ed��e�� �n��n ���n����r� �e ���t�� �üdür�ü�ü ����et �e ������et�er�n� Yürüten 
�er��ne��n ���t�� ��r����r� �n�e�end���nde� 1 Adet Yü��e� ����n�� 3 Adet ����n�� 1 Adet �n����n� 
�e��n� �er��ne� ��e ����et Ver�e�ted�r.

 Yaş Durumu
A���e��r �e�ed��e�� �n��n ���n����r� �e ���t�� �üdür�ü�ü ����et �e ������et�er�n� Yürüten 
�er��ne��n Y�� ��r�� �r���� A����d� �e��rt�����t�r.

 2021 YILI FAALİYET RAPORU
A���e��r �e�ed��e�� �n��n ���n����r� �e ���t�� �üdür�ü�ü ���r�� 2021 ���� ��ere��nde ��r������e 
�e�en �e ��r������de ����n �� �e ���e��er ��� ������ �er ��� ��t ������er t������r ����nde �����d� 
���ter�����t�r

GELEN EVRAK

AÇIKLAMA

TOPLAM GELEN EVRAK

EVRAK ADET

1168

GİDEN EVRAK

AÇIKLAMA

TOPLAM GİDEN EVRAK

EVRAK ADET

1592

�n��n ���n����r� �e ���t�� �üdür�ü�ü �ün�e��nde �����n���n d�n�n����r� ������n ������er �����d��� 
t����d� �er�����t�r. 

 Blm ve Teknolojk Kaynaklar

Blgsayar Kasası
5 Adet

Yazıcı
4 Adet

Fotokop Maknes
1 Adet

Klma
2 Adet

30-40
3 KİŞİ

41-50
2 KİŞİ
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2021 YILI FAALİYET DEĞERLENDİRME VE AÇIKLAMALAR
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 PERSONEL CİNSİYET DAĞILIMI

 KURUMSAL YAPI

 ��l����� çalışa�larımı�ı ����l�����m���� � �� � ��m�r � � �� �a�r�l� �şç� �tat������ �� 
� � ���l�şm�l� ��r����l  �� ��� ş�rk�t �şç�m�� çalışmakta �l�� çalışa� ��r����l �ra��� aşa�ı�a 
çıkartılmıştır.

 ���� �ılı ���� �t��ar� Alaş���r ��l����� �aşka�lı�ı� ��rm �a�r� ����tm�l����� m����t ��� 
m�m�r ka�r������ �� ��l� ��m�r �� ���� ��l�����m��� ��rm �a�r� ����tm�l����� ��r� ��� 
��r�kl� �şç� ka�r������ �� ��l� ��r�m�a�ır� �� ���l�şm�l� ��r����l �l� �ata��aşlarımı�a ���m�t 
��rm�şt�r.  ��ç��� �şç� ��l��mamakta�ır.
 A�rı�a ��l�����m�� tara�ı��a k�r�la� � ş�rk�t�m���� çalışa� t��lam ��� ��r����l �l� 
�ata��aşlarımı�a ���m�t ��rm�şt�r. 

 ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT BİLGİLER
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 MEMUR PERSONEL

 KADROLU İŞÇİ PERSONEL

 SÖZLEŞMELİ PERSONEL
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 PERSONELLERİN HARCAMA BİRİMLERİ BAZINDA DAĞILIMI
 

 ALAŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL DAĞILMI

 EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL TOPLAM DAĞILIMI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

ÖNLİSANS

LİSANS

Y. LİSANS

TOPLAM

15 KİŞİ

14 KİŞİ

34 KİŞİ

31 KİŞİ

44 KİŞİ

1 KİŞİ

139 PERSONEL

Beledye Başkan
Yardımcısı

Müdürlükler

Özel Kalem
Müdürlüğü

Mal Hzmetler
Müdürlüğü

Destek Hzmetler
Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

İŞÇİMEMUR

BAY BAYAN BAY BAYAN

SÖZLEŞMELİ

BAY BAYAN

TOPLAM
MEMUR

TOPLAM
İŞÇİ

TOPLAM
SÖZLEŞMELİ

TOPLAM

TOPLAM
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 PERSONEL HAREKET DURUMU
2�21 yılı �çer���nde Alaşe��r Beled�ye�� ��nye��nde çalışan mem�r per��nel �areket d�r�m�m� 
�ö�teren ç�zel�e aşa�ıda çıkartılmış �l�p�  8 per��nel �le �l��l� �şlem yapılmıştır.

2�21 yılı �çer���nde Alaşe��r Beled�ye�� ��nye��nde çalışan Sözleşmel� per��nel �areket d�r�m�m� 
�ö�teren ç�zel�e aşa�ıda çıkartılmış �l�p�  32  per��nel �le �l��l� �şlem yapılmıştır.

2�21 yılı �çer���nde Alaşe��r Beled�ye�� ��nye��nde çalışan kadr�l� �şç� per��nel �areket d�r�m�m� 
�ö�teren ç�zel�e aşa�ıda çıkartılmış �l�p� 4 per��nel �le �l��l� �şlem yapılmıştır.

MEMUR HAREKETLERİ

PERSONEL HAREKET NEDENİ İŞÇİ SAYISI

Emekl�

Vefat Eden

�ak�l �elen

�ak�l ��den

Açıktan Atama

�eç��� �öre� ��den-�elen

İ�t�fa

                                                                                                TOPLAM

1

-

3

-

3

-

1

8

İŞÇİ HAREKETLERİ

PERSONEL HAREKET NEDENİ İŞÇİ SAYISI

Emekl�

Vefat Eden

�ak�l �elen

�ak�l ��den

Açıktan Atama

�eç��� �öre� ��den-�elen

Emekl�l�kte Yaş Bekleme Şartı İle Ayrılma

İ�t�fa

                                                                                                TOPLAM

3

-

-

-

1

-

-

-

4

SÖZLEŞMELİ HAREKETLERİ

PERSONEL HAREKET NEDENİ İŞÇİ SAYISI

Emekl�

Vefat Eden

�ak�l �elen

�ak�l ��den

İlk Sözleşme Yapılan

Sözleşme Yen�lenen

�eç��� �öre� ��den

�eç��� �öre� �elen

İ�t�fa

                                                                                                TOPLAM

-

-

-

-

8

24

-

-

-

32
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 ALBELTAŞ A.Ş. ÇALIŞAN DURUMU
• Park Bahçe Brm
Beled��em�z ��zmetler�n�n da�a ��� ��r�t�lme�� ama�ı�la ���1 �ılı ��nu �t�bar��le Beled��em�z 
ALBELTAŞ A.Ş. ş�rket� park ba��e b�r�m�nde �alışan �49  adet  ş�rket per��nel�m�z bulunmaktadır. 
�alış�an per��nel�m�z�n �9 ba�an� ��� erkek per��nel �lup  beled��em�ze ��zmet �ermekted�r.

İl�em�z merkez�nde bulunan e�k� adı �enan E�ren parkı �larak b�l�nen �um�ur��et �arkında �alışan 
19 per��nel�m�zle �l�e �alkımıza ��zmet �er�lm�şt�r.

 ALBELTAŞ A.Ş. PERSONEL HAREKET DURUMU

İl�em�z merkez�nde bulunan Alaşe��r ��n�re parkında �5 per��nel�m�zle �l�e �alkımıza ��zmet 
�er�lm�şt�r.

• Karşıyaka Sosyal Tess

• Cumhuryet Parkı

Beled��em�z ��zmetler�n�n da�a ��� ��r�t�lme�� ama�ı�la ���1 �ılı ��nu �t�bar��le Beled��em�z 
ALBELTAŞ A.Ş. ş�rket� Tem�zl�k İşler� b�r�m�nde �alışan 13� adet  ş�rket per��nel�m�z 
bulunmaktadır. �alış�an per��nel�m�z�n � ba�an� 1�8 erkek per��nel �lup beled��em�ze ��zmet 
�ermekted�r.

���1 �ılı ��er��nde Alaşe��r Beled��e�� ALBELTAŞ A.Ş. ş�rket� b�n�e��nde �ark �e Ba��e B�r�m�� 
Tem�zl�k İşler� B�r�m�nde �alışan �ş�� per��nel �areket durumumu �ö�teren ��zel�e aşa�ıda 
�ıkartılmış �lup� 185  per��nel �le �l��l� �şlem �apılmıştır.

• Temzlk İşler Brm

 ASTİAŞ SOSYAL TESİSLER ŞİRKETİ ÇALIŞAN DURUMU
Beled��em�z ��zmetler�n�n da�a ��� ��r�t�lme�� ama�ı�la ���1 �ılı ��nu �t�bar��le Beled��em�z 
ASTİAŞ A.Ş. ş�rket� b�n�e��nde �l�em�zde bulunnan park �e te���lerde �alışan 59 adet  ş�rket 
per��nel�m�z bulunmaktadır. �alış�an per��nel�m�z�n 14 ba�an� 45 erkek per��nel �lup 
beled��em�ze ��zmet �ermekted�r.

• Alaşehr Kongre Parkı

İl�em�z merkez�nde bulunan �arşı�aka S���al Te���ler�nde �alışan 15 per��nel�m�zle �l�e �alkımıza 
��zmet �er�lm�şt�r.

MEMUR HAREKETLERİ

PERSONEL HAREKET NEDENİ İŞÇİ SAYISI

Emekl�

Vefat Eden

Yen� İşe G�r�ş Yapılan

İ�t�fa

A�kerl�k

Yaş Şartı Bekleme

Sözleşme�� S�na Eren

Tutuklama Gözaltı

���er �edenler

                                                                                                TOPLAM

4

-

139

37

-

1

-

-

4

185
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• Temel İlkyardım Sert��ka E��t�m� 2� K�ş��

• P�yasa ��zet�m ve �enet�m� (P��) E��t�m� 1 K�ş��

 2021 Yılı ��er�s�nde �eled�yem�z ve ş�rket�m�z personeller�ne �eş�tl� kamu kurumları ve 
e��t�m kurumları tara�ından 2� �arklı konuda düzenlenen e��t�me katıldılar. 

• Yerel Y�net�mlerde Engell� H�zmetler�ne Temel Yaklaşım E��t�m� 25 K�ş��
• Wordpressle Web S�tes� Yapımı E��t�m� � K�ş��

• T�� ve KT�� H�be �e�ber� E��t�m� 1 K�ş��

 2021 yılı ��er�s�nde ��zmet kal�tes�n�n temel bel�rley�c�s� olan �akt�rler�n tamamı �nsan �le 
�lg�l�d�r. Etk�n b�r �nsan kaynakları y�net�m s�stem� �le beled�yem�zde de��ş�m ve d�nüşüm sürec�� 
sa�lıklı b�r şek�lde y�net�lmekted�r. �u ama�la ��zmet ��� e��t�m� meslek� �uarlara katılım� sem�ner 
ve benzer� e��tsel akt�v�telere katılım ve benzer� �alışmalar yapılmıştır. �u �alışmaların beraber�nde 
personel�n mot�vasyonunu artırıcı etk�nl�kler düzenlenm�şt�r.

• �ıda ve Su Sekt�ründe �alışanlar İ��n H��yen E��t�m Sert��kası 15� K�ş��

• E- �ordro Hazırlama E��t�m� 15 K�ş��

• Mekânsal Plan Ver� �ormatı (�M�) E��t�m� 2 K�ş��

• Meslek� Yeterl�l�k Kurumu 2. Sev�ye İnşaat Ustası E��t�m� 515 k�ş��

• 5393 Sayılı �eled�ye Kanunu E��t�m� 21 k�ş��

• Yerel ��lg� Ver� ��r�ş� E��t�m� 1 K�ş��

• Ev ve Süs Hayvanları Satış Yer� E��t�m� � K�ş��
• Ulusal Adres ve Ver� Tabanı (UAVT) Yetk�l� İdare( Maks) E��t�m� 1 K�ş��

• Havuz Suyu �perat�rlü�ü 21 K�ş��

• İşbaşı Uyum ve �ryantasyon E��t�c�s� E��t�m� 31 K�ş��

• �eled�ye Kanununda Harcama İşlemler� E��t�m� 2 K�ş��

 EĞİTİM FAALİYETLERİ

 Eğtm Konuları ve eğtm alan personel sayılarımız şu şeklde olmuştur.

• Yüksekte �alışma E��t�m� 515 K�ş��

• A�at �arkındalık E��t�mler� 1�2 K�ş��
• ��ke ve Stres İle �aş Etme� �enl�k Saygısı� �zgüven İlet�ş�m E��t�m �9 K�ş��

• ���3 Sayılı �evlet Memurları ve ���er Kamu ��revl�ler�n�n Yargılanması Hakkında Kanun ve 
Soruşturmalar E��t�m� 1 K�ş��
• İnsansız Hava Aracı (İHA ��rl�kte U�uyoruz) E��t�m� 2 K�ş��
• Yen�leneb�l�r Ener�� ve Ener�� Ver�ml�l��� E��t�m� 2 K�ş��

• Elektron�k İ�ale E��t�m� 25 K�ş�

• Mevzuat ��lg�lend�rme E��t�m� � K�ş�

• A� H�be �onlarına Y�nel�k Pro�e Hazırlama E��t�m� � K�ş��

• Engell� ve Yaşlı H�zmetler� İle Er�ş�leb�l�rl�k Kent Uygulamaları E��t�m� 35 k�ş��

• Er�ş�leb�l�rl�k At�lyeler� (Kaldırımlar) E��t�m� � K�ş��
• �e��r Eşleşt�rmeler� ��. H�be Programı E��t�mler� � K�ş��

ASTİAŞ SOSYAL TESİSLER ŞİRKETİ HAREKETLERİ

PERSONEL HAREKET NEDENİ İŞÇİ SAYISI

Emekl�

Yen� İşe ��r�ş Yapılan

İst��a

S�zleşmes� Sona Eren

���er �edenler

                                                                                                TOPLAM

-

95

23

2

-

120
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Havuz Suyu Operatörlüğü

İlkyardım Kursu

İ��a�ı �yum ve Orya�tasy�� �ğ�t�m�

�üksekte �alı�ma �ğ�t�mler�m�z
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������ �ğ���ml�r�m�z

Sağlık Taramalarımız

��a� �arkı��alık �ğ���ml�r�m�z

��zm�� ��� �ğ���ml�r�m�z 
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DESTEK
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
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 MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 A. SUNULAN HİZMETLER

2) Müdürlük adına gelen tüm e�rak �e belgeler�n tasn�fin� ya�arak gereğ�n� ya�mak,

1) �üt�e �denekler�, �mkanları n�s�et�nde azam� tasarruf �e standard�zasyon d�kkate alınarak 
beled�ye h�zmetler�nde kullanılmak üzere, Müdürlükler�n tale� etm�ş oldukları malzemeler�n en 
uygun fiyatla alınmasını sağlamaktır.

�) �estek ��zmetler� Müdürlüğü arş���n�n düzenl� �e tem�z tutulmasını sağlamak,
�) �aşkanlık Makamına, �eled�ye Mecl�s�ne �e �ncümen�ne müdürlükle �lg�l� tekl��er sunmak �e 
bu organlarca �er�len kararların uygulamasını sağlamak,
�) �lg�l� kanun �e me�zuata uygun olarak Müdürlüklerden gelen tale�ler� �hale �eya doğrudan tem�n 
y�ntem� �le yer�ne get�rerek etk�n �e �er�ml� �alışmalarını sağlamak,
6) �laşeh�r �eled�yes��ne bağlı b�r�mler�n faal�yetler�n� sürdüreb�lmeler� maksadıyla �ht�ya� 
duydukları malzemeler�n satın alma yolu �le karşılanmasının gerekt�rd�ğ� faal�yetler� yürütmekten, 
gerekl� satın alma faal�yetler�n�, ��yasa koşulları �e fiyat dalgalanmalarını �ncelemek suret�yle en 
müsa�t şartlarda ya�arak, �ht�ya� yerler�ne zamanında �stenen m�ktar �e kal�tede ulaştırmadan, satın 
almalarda fi�l� denet�m� sağlamaktan, Müdürlüğü�ne �nt�kal eden malzeme tale�ler�n� karşılamak 
üzere gerekl� faal�yetler� �lanlamaktan, uygulayı� kontrol �e koord�ne etmekten, etk�n, �er�ml� �e 
kal�tel� h�zmet �erme, �ağın gerekt�rd�ğ� teknolo��k yen�l�klere a�ık olma anlayışına �aralel olarak 
�alışmalarını yürütmekten, satın alınacak malzemeler�n standartlarını bel�rlemek ���n �lg�l� 
müdürlüklerle koord�nel� �alışmak,

11) �azırlanan her faturanın elektron�k kamu alımları �latformuna �����) kaydının ya�ılması,

�) ���� �ayılı �amu �hale �anunu �e ���� sayılı �amu �haleler� ��zleşmeler �anununa g�re Tüm 
Müdürlükler tarafınca Tekn�k �artnames� hazırlanan mal, h�zmet, ya�ım �hale dosyalarını 
hazırlamak,

 B. MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKİ ALANI 

12) �lınan tüm malzemeler�n en�anter�n� ger�ekleşt�rmek,

�) �estek ��zmetler� Müdürlüğü bu y�netmel�kte sayılan g�re�ler �le �eled�ye �aşkanınca 
kend�s�ne �er�len tüm g�re�ler� yürütürken �şlemler� kanun, tüzük, y�netmel�k, kararname, genelge 
�e tebl�ğlere uygun ya�mak, gerekl� �zen �e �abukluğu g�stererek net�celend�rmekle yükümlüdür.

Müdürlüğümüz, �eled�yem�ze a�t yukarıda sayılan �ş �e �şlemler�n�n yer�ne get�r�lmes�nde mer�� 
me�zuat d�h�l�nde yetk�l�d�r. 

 C. MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN SORUMLULUĞU 
Müdürlüğümüz, yasalarda, y�netmel�klerde �e �lg�l� d�ğer me�zuatta bel�rt�len sorumluluklarının 
yanında g�re� �e yetk�ler�n�n �fasında, �eled�ye �aşkanına �e �aşkan Yardımcısına karşı 
sorumludur.

10) �lımı ya�ılan malzemeler�n faturalarını muhasebeleşt�r�l�� �demeye hazır hale get�rmek,

1�) Müdürlüklerden gelen tale�ler doğrultusunda taşınır dem�rbaş kayıtlarını düzenlemek.

�) Müdürlüklerden gelen �ht�ya� tale�ler�n� c�ns, m�ktar, �asıf �e ka�as�te y�nünden kontrol etmek,
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 F. PERSONEL YAPISI

��d����������� te�����t ������ �����d��� �e��d� �e���t�����t��.
 D. TEŞKİLAT YAPISI

 E. KAYNAK LİSTESİ

Blgsayar
6 Adet

Yazıcı
5 Adet

Fotokop Maknes
1 Adet

Ofis Koltuğu
8 Adet

Telefon
5 Adet

Masa
8 Adet

Msafir Koltuğu
4 Adet

DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE BİRİMİ
SATIN ALMA

BİRİMİ
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I. 4734 Sayılı kanuna tab;

II. 2021 yılı doğrudan temn verler

 H. İHALE BİLGİLERİ
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 �eğerl� Mecl�s �yeler� ve �eğerl� Başkanım 

2021 YILI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT
FAALİYET RAPORU

 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

 Mak�ne �kmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Beled�ye Başkanına veya ��revlend�receğ� 
Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu ��rev� b�zzat veya ��revlend�receğ� k�ş� el�yle yürütür

          HarcamaYetkls

          Onarım Müdür V.

    

                Mak�ne �kmal Bakım ve

 Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün Görevleri 
�urumun amaç, prens�p ve strate��k hede�er� �le bağlayıcı mevzuat hükümler� ve Beled�ye 
Başkanı�nın bel�rleyeceğ� �lke ve esaslar çerçeves�nde, Başkanlık Makamının ve müdürlüğün bağlı 
bulunduğu Başkan Yardımcılığının em�r ve d�rekt��er� doğrultusunda� aşağıda bel�rt�len ��revler, 
Mak�ne �kmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından yürütülür� 

 Mak�ne �kmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün personel yapısı� �orm �adro �etvel�ndek� unvan 
ve sayıyı aşmamak üzere Müdür, şef, memur, �şç�, ş�rket personel� ve s�zleşmel� personelden 
oluşmaktadır.

          Hasan BAYRAK

 I-B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

a) Beled�ye h�zmetler�nde �ht�yaç duyulan her türlü araç, �ş mak�nes� ve ek�pmanı tesp�t ve tem�n 
ederek Araç Mak�ne �arkını alt yapı ve üst yapı faal�yetler� �ç�n da�ma �üçlü ve hazır tutmak. 

 B�r�m sorumluları Mak�ne �kmal Bakım ve Onarım Müdürü�ne karşı sorumludur. Mevzuata 
uy�un olarak b�r�m ��revler�n� yer�ne �et�r�r.

 Mak�ne �kmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, �st Y�net�c� olarak Beled�ye Başkanına ve 
Beled�ye Başkanının yetk� verd�ğ� Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır. Müdürlük 
bünyes�ndek�� Araç Sevk ve Tak�p ve �dare B�r�m� B�r�m�, Mak�ne Bakım ve Onarım B�r�m�, 
konularıyla �l��l� b�r�mlerden oluşur. Or�an�zasyon şemasındak� yatay ve d�key h�yerarş�k 
yapılanma� müdür tekl�� ve Beled�ye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe ��rer. Beled�ye 
Başkanı or�an�zasyon yapısını resmen değ�şt�rmeye yetk�l�d�r.

 Alaşeh�r Beled�ye Başkanlığı Mak�ne �kmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, ���������� 
tar�hl� ����� Sayılı �esm� �azetede yayımlanan Beled�ye ve Bağlı �uruluşları �le Mahall� �dare 
B�rl�kler� �orm �adro �lke ve Standartlarına �a�r Y�netmel�k �ükümler� �ereğ�nce kurulmuştur.

b) Müdürlük uhdes�nde bulunan her türlü araç, �ş mak�nes� ve ek�pmanın, etk�n ve ver�ml� 
çalıştırılmasını ��zeterek� d�ğer b�r�mlerden, kamu kurum ve kuruluşlarından ve�veya 
vatandaşlardan �elen taleplere ��re sevk ve �dares�n� sağlamak. 

d) Malzeme ve �ş�ücü kullanımındak� den�ey� sağlamak, hatalı kullanımı �nley�c� çalışmalar 
yapmak. 
e) Beled�ye h�zmetler�nde kullanılan resm� ve k�ralık araç ve �ş mak�neler�n�n kullandığı akaryakıt 
ve maden� yağın tem�n�, kontrolü, kabul ve dağıtımını yapmak. 
f) Araçların s�c�l dosyalarını tutarak� ruhsat, tra�k tesc�l, kaza, tra�k s��ortası, e�zoz ve fenn� 
muayeneler� ��b� tra�k mevzuatından kaynaklı �ş ve �şlemler� tak�p etmek ve bunlara �l�şk�n bel�e 
ve dokümanları muhafaza etmek. 

c) �alışanlar arasında uyum, �şb�rl�ğ�, �ş barışı ve huzurlu çalışma ortamı oluşturmak amacıyla 
�erekl� �nlemler� almak. 
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5. Tam�r � �narım 

g) Ara�, �ş mak�nes� ve ek�pmanlar �a oluşan arı�aların, tesp�t�, bakım ve onarımının yanı sıra 
koruyu�u ve �nley��� per�yo��k kontroller�n� yapmak. 

1. Tes��l 
�. �enn� Muayene 
3. Tra�k ��gortası 

h) Ye�ek par�a �ht�ya�ının tesp�t ve tem�n etmek, yapılan �ş ve �ş��l�kler �le alınan ye�ek par�aların 
kontrol ve kabul ve montajını yapmak. 

j) �ele��yen�n ��ğer m���rl�kler� tara�ın�an kullanılan ve tam�r, bakım ve onarımı talep e��len 
mak�ne, te�h��at ve �em�rbaşın bakım ve onarımlarının yapılarak �lg�l� b�r�me tesl�m e��lmes�, 

r) �a�a yapan ara� ve �ş mak�neler� �le �lg�l� olarak resm� prose��rler�n y�r�t�lmes�n�n sağlanması, 

n) M���rl�k b�nyes�n�e bulunan bele��ye �epolarının per�yo��k ve yılsonu sayım ��k�mler�n�n 
yapılması, �epolar�a bulunan mal ve mal�emeler �le  �lg�l� olarak stok kayıtlarının tutulması, 
M���rl�kler�en gelen talep �şler� �oğrultusun�a �epo �ıkışlarının yapılması, ��mmet karşılığı �lg�l� 
personele tesl�m e��lmes�, �epolama ve stok �ş ve �şlemler� �le �lg�l� olarak Taşınır Mal Y�netmel�ğ� 
h�k�mler�n�n uygulanması, 

ş) �er b�r ara� ve �ş mak�nes� �le �lg�l� klas�r ��er�s�n�e bakım onarım ve ye�ek par�a talep 
�osyalarını ha�ırlamak ve ara� ve �ş mak�neler�n�n bakım ve onarım �şler�n� yapmak, 

l) �ele��ye ka�emes�n�e tam�r, bakım ve onarımı tekn�k, teknoloj�k veya ek�pman eks�kl�ğ� 
ne�enler� �le m�mk�n olmayan ara�, �ş mak�nes�, mak�ne, te�h��at vb. mal�emen�n tam�r, bakım ve 
onarımı hususun�a h��met alımı yapılması, alınan h��metler�n kayıt altına alınması, 

�ele��yeye a�t her ara� ve her b�r �ş mak�nes� ���n �osya s�stem� oluşturulması, bu �osyalar�a ara� � 
�ş mak�nes�ne �l�şk�n� 

k) �ele��yen�n ara� parkın�a bulunan taşıt ve �ş mak�neler�n�n �enn� muayene ve eg�o� em�syon 
�l��m ve muayeneler�n�n �amanın�a yapılmasının sağlanması, muayene tar�hler�n�n kayıt altına 
alınması, 

�. ��mmet g�revlen��rme� a�t �osyaların tutulması bu �osyalara ha�talık aylık yıllık �er�yotlar 
hal�n�e taşıt��ş mak�nes�ne yukarı�a tasn�� yapılan şek�l�e raporlamalar yapılması, 

8. Akaryakıt 

s) �ele��yen�n mak�ne parkının yeters�� olması ve ��ğer b�r�mler�en talep gelmes� �urumun�a ara� 
ve �ş mak�nes� k�ralanması ama�ı �le m���rl�k b�t�es�ne konulan ��eneğ�n kullanılması, 

�. Ma�en� Yağ 

�. �er�yo��k �akım 

o) �epolar�a bulunan mal�emeler�n yangın, sel baskını, ıslanma, bo�ulma, �alınma vb. olumsu� 
etkenler�en korunması ���n her t�rl� te�b�r�n alınması, 

ı) Mal�yet anal��ler� ver�ler�ne �ayanarak ekonom�k �mr�n� �ol�urmuş ara�ları, �3� �ayılı Taşıt 
�anununa g�re, �em�rbaş ve tra�k kayıtların�an ��ş�lerek hur�a satış �şlemler�n� ger�ekleşt�rmek. 
�) M���rl�k ve bağlı t�m b�r�mler�e �al�te Y�net�m ��stem�n� uygulamak, her t�rl� �ok�mantasyon 
ve s�re�ler�n tak�b�n� yapmak, kal�te y�net�m� �le �lg�l� gerekl� te�b�rler�n almak ve uygulamak. 

�) M���rl�k b�nyes�n�ek� at�lye, �epo vb. tes�sler�e �ş �ağlığı ve �ş ��venl�ğ� Yasası ve bu 
yasanın �k�n��l mev�uatı h�k�mler� uyarın�a t�m emn�yet ve g�venl�k te�b�rler�n�n alınması, 
personele bu konu�a gereken eğ�t�m�n ver�lmes� hususun�a �nsan �aynakları ve �ğ�t�m M���rl�ğ� 
�le koor��nel� olarak �alışılması, 

�. �ast�k 

m) Alaşeh�r �ele��yes� ara� parkın�a bulunan t�m ara�, �ş mak�nası vb. g�b� taşıtlar ���n ekonom�k 
�mr�n� tamamlamış ara�lar yer�ne bel�rl� b�r ara� parkı yen�leme pol�t�kası �retmek, yen� �lo 
kurulması �ht�ya� hal� oluşması �urumun�a tekn�k serv�s, ye�ek par�aya er�ş�m�e kolaylık, ye�ek 
par�a ve h��met alımların�a k� u�u�luk, ara�lar�a �ayanıklılık, �şe g�re ara� se��m�n�n yapılması vb. 
konular�a �a gen�ş �aplı araştırmalar yaparak ��arey� b�l�n�l� y�nlen��rmek, 
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o) �orumlu �ulunduğu tüm personeller�n yıllık ���n kullanış �amanlarını tesp�t etmek, kend�s�n�n 
��ne ayrıla�ağı ve �e���� süre �le ��revde �ulunamaya�ağı hastalık rapor v�. d�nemlerde kurum 
personel�nden veya müdürlük personel�nden ��r�n� müdürlüğe vekalet etmek ü�ere �el�rleme ve 
makamın onayına sunma, 

Beled�ye Başkanının veya ��revlend�re�eğ� Başkan Yardım�ısının ���et�m� ve denet�m� altında 
�l��l� mev�uatta ve �ş �u y�netmel�kte �el�rt�len ��revler�n ��a ve ��ra ed�lmes� �ağlamında 
yürürlüktek� mev�uat ve �ş �u y�netmel�kte �el�rlenen ��revler�n ��a ve ��rası müdürün ��rev, yetk� 
ve sorumluluğundadır. 

t) Beled�yeye a�t taşıt, �ş mak�nes�, mak�ne, te�h��atın �akım, onarım ve tam�ratı esnasında 
kullanı�ılarının kasıt, kusur veya �hmaller�nden kaynaklanan olumsu� ��r etken�n var olduğu 
şüphes� h�sıl olduğunda, �aşkanlık makamı veya �aşkan yardım�ılığı onayı �le kurula�ak ��r tekn�k 
heyete durumun tesp�t ett�r�lmes�, tesp�t net��es�nde kasıt, kusur veya �hmalden kaynaklı ��r 
durumun ortaya �ıkması durumunda Mal� ���metler Müdürlüğü �le koord�nel� �alışarak “�amu 
Zararlarının Tahs�l�ne İl�şk�n �sul ve �saslar �akkında Y�netmel�k� hükümler�ne ��re rü�u 
müesses�n�n �alıştırılması, 

 Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürünün Yetki, Görev ve Sorumluluğu 

ü) Başkanlık ve Val�l�k tara�ından tak�p ed�len yatırım ��leme raporlarını �amanında ha�ırlamak ve 
�l��l� makamlara sunulmasını sağlamak ve �l��l� toplantılara katılmak. 

u) ���� sayılı Beled�ye �anunu, ���� sayılı İş �anunu, ���� sayılı �amu İhale �anunu, ���� 
sayılı �amu İhale ���leşmeler� �anunu, ���� sayılı �amu Mal� Y�net�m� ve �ontrol �anunu, ��� 
sayılı �evlet Memurları �anunu, İş �ağlığı ve �üvenl�ğ� �le İl��l� Mev�uat �le d�ğer mev�uatın 
kend�ler�ne verd�ğ� sa�r ��revler� �alışma �lkeler�ne uy�un olarak etk�n, dü�enl� ve ver�ml� ��r 
����mde yürütmek. 

y) ��ğer ��r�mler�e kullanılan taşıt ve �ş mak�neler�n�n yedek par�a değ�ş�mler�n� ve tam�ratlarını 
yaparak �u �şlemler� y�ne �eled�yede kullanılan “Beled�ye Y�net�m B�l�� ��stem��nde kayıt altında 
tutulması, 
�) ��ğer ��r�mler�e kullanılan taşıt ve �ş mak�neler�n�n per�yod�k �akımlarının, maden� yağ 
değ�ş�mler�n�n, ant��r�� ve motor suyu takv�ye ve �akımlarının yapılarak �u �şlemler�n �eled�yede 
kullanılan “Beled�ye Y�net�m B�l�� ��stem��nde kayıt altında tutulması hususlarında ��revl�d�r. 

 Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürünün Görev ve Sorumlulukları; 
a) Müdürlüğü Başkanlık Makamında tems�l eder, 
�) Müdürlüğün y�net�m� ve denet�m�nde tam yetk�l� ve sorumlu k�ş�d�r, 
�) Müdürlüğün �alışmalarını mev�uata uy�un olmak kaydı �le ya�ılı ve s��lü em�rlerle yürütür, 
d)Mak�ne İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün sevk, �dare ve d�s�pl�n�nden sorumludur, 
e) Mak�ne İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü personel� arasında ��rev dağılımı 
yapar, 
�) ���� �ayılı “�amu Mal� Y�net�m� ve �ontrol �anunu�nun �l��l� madde hükümler� 

�) ���� �ayılı “�amu İhale �anunu�nun �l��l� madde hükümler� �ereğ�n�e Mak�ne İkmal Bakım ve 
Onarım Müdürlüğünün “İhale Yetk�l�s�� olarak ��rev yapar, 
h) Mak�ne İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün �alışma usul ve esaslarını �el�rley�p 
pro�ramlayarak, Müdürlüğün �aal�yetler�n� �u pro�ramlar dah�l�nde yürütür, 
ı) Mak�ne İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün �aal�yet alanındak� tüm �ş ve �şlemler�n 
�amanında, en ver�ml� şek�lde ve mev�uata uy�un olarak yer�ne �et�r�lmes�n� sağlar, 
�) Mak�ne İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü �le d�ğer müdürlükler arasında koord�nasyonu sağlar, 
�) Müdürlüğü �le �l��l� konularda me�l�s ve en�ümen �ündemler�n�n ha�ırlanmasını sağlar, 
k) Takım ruhunun �el�şt�r�lmes� ���n ���ümler üret�r, 
l) �trate��k �lanlama �le Müdürlüğün �el�rlenm�ş hede�er�n�n �er�ekleşt�r�lmes�n� sağlar, 
m) �st makamlar�a ver�le�ek �dar� ��revler� yer�ne �et�r�r, 

�ereğ�n�e Mak�ne İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün “�ar�ama Yetk�l�s�� olarak ��rev yapar, 

n) Müdürlüğünün aylık �aal�yet raporlarını ya�ılı ve ��rsel olarak, �asılı ve elektron�k ortamda 
dü�enl� olarak tak�p eden ayın �. �ş�ününe kadar �ağlı �ulunduğu �aşkan yardım�ısına ve Basın 
Yayın ve �alkla İl�şk�ler ��r�m�ne �let�r. 
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b� ��d�rl�ğ�n �onks�yonlarının y�r�t�lmes�nde �ht�yaç duyulan yen� tedb�rler�n ve yetk�ler�n 
alınması �ç�n Başkanlık �akamına �ner�lerde bulunma yetk�s�, 

u) Taşınır mal edinilmesi ile ilgili kayıt ve kontrol işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını 
sağlamak. 

ö) Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünde görevli personellerin faaliyet alanındaki 
konularla ilgili süreli ve ani denetlemeler yapma ve rastlayacağı aksaklıkları giderme, Makine 
İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünde görev yapan personellere ödül ve takdirname verilmesi, yer 
değiştirme vb. personel işlemleri için Bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına 
önerilerde bulunur. 

t���d�rl�k uygulamalarıyla �lg�l� harç ve ��retler�n�n bel�rlenmes� konusunda gerekl� yasal s�re�� 
tak�p etmek, �şlem s�reçler�nde harç ve ��retler�n tahakkuk ve tahs�latının yapılıp yapılmadığını 
kontrol etmek. 

d� �orumlusu olduğu t�m personel�n yıllık �z�n kullanış zamanlarını tesp�t yetk�s�, 

h� Beled�yen�n karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve 
gerekt�ğ�nde gerçek ve t�zel k�ş�lere karşı Başkanlık �akamının �zn� ve onayıyla, şahsen yada 
evrak �zer�ndek� �mzasıyla tems�l etmeye, 

�� �ak�ne �kmal Bakım ve �narım ��d�rl�ğ�nde g�revl� personel�n �aal�yet alanındak� konularla 
�lg�l� s�rel� ve an� denetlemeler yapma ve rastlaya�ağı aksaklıkları g�derme yetk�s�, 

 Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürünün yetkileri; 

s) Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü, müdürlüğünün görev alanlarına giren konulardaki iş ve 
işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, Başkanlık 
Makamını bilgilendirmek kaydıyla; Sayıştay, İlgili Bakanlıkların denetim organları, Belediye 
Meclisinin Denetim Komisyonu, İç Denetim organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve 
eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur. 

p� ���� �ayılı Beled�ye �anunu d�ğer �lg�l� mevzuat ve �ş bu y�netmel�ğ�n kend�s�ne y�kled�ğ� 
g�rev ve yetk�ler�n�n yer�nde ve zamanında aksatılmadan sorun ve sıkıntılar oluşturulmadan 
zamanında yer�ne get�r�lmes�nden sorumludur. 
r� �olekt�� çalışma gerekt�ren konularda� çalışmanın sorumlusu durumundak� b�r�m m�d�rl�kler�ne 
veya b�r�m sorumlularına yada kurullara, karşı sorumludur. 

v) Müdürlüğün faaliyet raporu ile performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin 
oluşturulmasını sağlamak. 

�� ��revler�n� yer�ne get�rmeyen ve tal�matlara uymayan personel hakkında d�s�pl�n s�re��n� 
başlatmaya, 
g� �ş ve �şlemler� kontrol etmeye ve denetlemeye, �ş ve  �şlemlerle �lg�l� her t�rl� b�lg� ve belgey� 
�stemeye, 

���er�ormans �ede�er�, �ş kapas�tes� ve �aal�yet alanlarını d�kkate alarak g�nl�k, ha�talık, aylık ve 
yıllık çalışma planları hazırlamak ve bu planların uygulanmasını sağlamak. 

e� �ak�ne �kmal Bakım ve �narım m�d�rl�ğ�ndek� t�m personel�n �aal�yet alanına g�ren konularla 
�lg�l� olarak �şlevler� �t�bar� �le g�rev dağılımı yapma yetk�s�, 

ç� �ak�ne �kmal Bakım ve �narım ��d�rl�ğ�nde g�rev yapan personele �d�l ve takd�rname 
ver�lmes�, yer değ�şt�rme vb. personel �şlemler� �ç�n bağlı bulunduğu Başkan Yardım�ısı �le 
Başkanlık �akamına �ner�lerde bulunma yetk�s�, 

ı� �hale yetk�l�s� olarak� b�r�mde yapıla�ak �haleler �ç�n gerçekleşt�rme g�revl�ler� �le kom�syon 
�yeler�n� bel�rlemek. ��ğer b�r�mlerden gelen ���� sayılı kanun kapsamında tanımlanan �hale 
kom�syon �yel�ğ� talepler�n� karşılamak, �hale s�re��n� mevzuatına uygun olarak tak�p ed�p 
sonuçlandırmak. 

ş�Başkanlık makamının, ��d�rl�ğ�n sorumlu olduğu s�reçler �le �lg�l� hede�er�n� personele 
b�ld�rmek ve tak�pler�n� yapmak. �erekt�ğ�nde bu s�reçler �le �lg�l� anal�z raporları hazırlamak veya 
hazırlatmak. 

a� ��d�rl�ğ�n �onks�yonlarına �l�şk�n g�revler�n, başkanlık makamın�a uygun g�r�len plan ve 
programlar �le beled�yen�n strate��k plan ve per�ormans programlarına uygun b�r şek�lde 
y�r�t�lmes� �ç�n karar verme, tedb�r alma ve uygulatma yetk�s�, 

�� B�r�m� �lg�lend�ren konularla �lg�l� dava s�reçler�yle �lg�l� olarak Beled�ye Başkanına ve bağlı 
bulunulan Başkan Yardım�ısı�na gerekl� b�lg� akışını zamanında ve doğru b�r şek�lde yapmak. 
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 Birim Amirlerinin Yetki ve Sorumluluğu 
Araç Sevk, Tak�� ve �dare ��r�m�, �ak�ne �akım ve �narım ��r�m�, Akar�akı� ��r�m�,  m�d�rl�k 
��n�es�nde �a�ılan ��rev dağılımı çerçeves�nde �s� am�rler�n�n em�r ve d�rek���er� doğrul�usunda 
��m �� ve ��lemler�n mev�ua�a ve �� �u ��ne�mel�ğe u��un �e��kmeks���n sıkın�ı ve aksaklıklar 
olu��urulmadan eks�ks�� olarak ��r���lmes�nden m�d�rl�k makamına kar�ı �e�k�l� ve 
sorumludurlar, �ak�ne �kmal �akım ve �narım ��d�rl�ğ� al� ��r�mler�nde ��rev �a�an ��r�m am�r 
ve sorumlularının ��revler�n�n ��asında� 

�� �alı�ma sa�ası d���l�ndek� �� �erler�nde, �� ��venl�ğ� ve �� emn��e�� �le �l��l� ��m �ed��rler�n 
alınmasını sağlamak, 

a� �ak�ne �kmal �akım ve �narım ��d�r�nden aldığı �al�ma�ları u��ulamak, u��ula�mak, �ak�� 
e�mek ve sonu�u �akkında ��l�� vermek, 

d� �er ��rl� �enel�e, �e�l�ğ, ��ne�mel�k ve �a�kanlık em�rler�n� �l��l� �ersonele du�urmak, 
e� ����n �ersonel�n �ıllık ���n, �a�la mesa� evrakını ona�lamak, kılık, kı�a�e�, ��e �el��� ��d�� 
saa�ler�, as� ve �s�ler�ne kar�ı �avırlarını kon�rol e�mek, 
�� ��r�mler�n �aal��e�ler�n� ��nlend�rmek, dene�lemek, olumsu�luk ve aksaklıkları ��dermek, 
sonuçları �akkında �ak�ne �kmal �akım ve �narım ��d�r��ne ��l�� vermek, 
�� ��r�m �aal��e�ler�ne �l��k�n ra�orların �a�ırlanmasını ve �aal��e�lere �l��k�n ver�ler�n ula�ıla��l�r 
olmasını sağlamak, 
�� ��r�m�n�n çalı�ma �ro�ramını �a�ırlanmasını ve çalı�ma �ro�ramlarına u��un çalı�ma�ı 
sağlamak, 

�� Sorumluluğu al�ındak� �ersonel�n çalı�malarını, �ak�� ve kon�rol e�mek, �sler�n d��enl� ve ver�ml� 
��r �ek�lde ��r���lmes�n� sağlamak, 

ı� ���me� �ç� eğ���m konularını �l��l� am�rl�klere ��ld�rmek ve ka�ılımlarını sağlamak konularında 
�e�k�l� ve sorumludurlar. 

�� �amu �dareler�n�e �a�ırlana�ak ��er�ormans �ro�ramları �akkında ��ne�mel�k� ��k�mler� 
u�arın�a kurumun �er�ormans �ro�ramlarının �a�ırlık çalı�malarına ka�ılınması ve �ak�ne �kmal 
�akım ve �narım ��d�rl�ğ� �le �l��l� kısımlarının  u��ulanmasının sağlanması, 
�� �amu �dareler�n�e �a�ırlana�ak olan ��aal��e� �a�orları �akkında ��ne�mel�k� ��k�mler� 
u�arın�a ��r�m �aal��e� ra�orunun mev�ua��a �el�r��len �akv�m da��l�nde �a�ırlanarak �l��l� 
m�d�rl�ğe �esl�m ed�lmes�, 

 Araç Sevk, Takip ve İdare Biriminin Görevleri 

a� ��d�rl�k ar��v� �le �l��l� ��m �� ve ��lemler�n �a�ılması, 

�� �eled��en�n ��ka�e� �s�ek ve �ale�ler�n� alan �l��l� m�d�rl�klerden�serv�sl�klerden �elen 
��ka�e���ale� v�. ��l��ler�n anında �ak�� ��lemler�n�n �a�ılması, �a�ı�ma �el�eler�n�n ka�ı� al�ına 
alınması, d����al or�amda ��ka�e���ale� v�. ��lemler�n�n �eva�lanması, 

Araç Sevk ve Tak�� ve �dare ��r�m� a�ağıda �el�r��len ��revler� �er�ne �e��r�r� 

�� ��d�rl�ğ�n ��m �a�ı�malarını, �elen���den ve ��mme�l� evrak ka�ı� ve dağı�ımını �a�mak� 
dos�alama d��en� ve ��d�rl�k ar��v�n� olu��urmak, 
�� �urum �ç� ve kurum dı�ı ��l�� ve �el�e alı�ver���n�n �ı�lı ve ��venl� ��r �ek�lde �a�ılmasının 
sağlanması, 

�� ��d�rl�k ��n�es�nde çalı�an �ersonel�n eğ���m �����açlarının �es��� ed�lmes� ve eğ���mler�n�n 
�l��l� m�d�rl�k �le koord�nel� olarak çalı�arak sağlanması sure���le ��r�m �aal��e�ler�n�n en e�k�n ve 
ver�ml� sonu�u ala�ak �ek�lde çalı�malarının �em�n ed�lmes�, 

e� �amu �dareler�nde �S�ra�e��k �lanlama�a �l��k�n �sul ve �saslar �akkında ��ne�mel�k� 
��k�mler� u�arın�a kurumun s�ra�e��k �lanının �a�ırlık çalı�malarına ka�ılınması ve �ak�ne �kmal 
�akım ve �narım ��d�rl�ğ� �le  �l��l� kısımlarının u��ulanmasının sağlanması, 

d� ��d�rl�ğ�n mal� �ıl ���çe �ekl��n�n mev�ua��a �el�r��len �akv�m da��l�nde �a�ırlanarak �l��l� 
m�d�rl�ğe �esl�m ed�lmes�, 

ı� ��d�rl�ğ�n ���çe �denekler�n�n kullanımı ama�ı �le �denek �� ve ��lemler�n�n �a�ılması, �deme 
emr� �el�eler�n�n �a�ırlanarak �l��l� m�d�rl�k �ersonel� ve �ak�ne �kmal �akım ve �narım 
��d�rl�ğ�n�n �m�asını m��eak�� �al� ���me�ler ��d�rl�ğ�ne sevk�n�n sağlanması, 
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m� ����rl�ğ�n �ıllık �atırım �lanını �aşkanlığın strate��k �e�e�er�ne ��re �a�ırlanmasını 
sağlamak, 
n� ��r �ar�ama b�r�m� olarak ����rl�ğ�n �er t�rl� mal� �ş ve �şlemler�n� �l��l� mev�uata ��re 
��r�tmek, ��ale mev�uatına ��re �erekl� �ş ve �şlemler� �a�mak, 

�� ��r�m�n�n ve b�r�m çalışanlarının �aal��et alanları�la �l�şk�l� tara� ol�uğu �avalarla �l��l� olarak 
�etk�l� ����rl�kle �şb�rl�ğ� �çer�s�n�e �erekl� çalışmaların net��elen��r�lmes�n� sağlamak, 

s� �ele���en�n araç �arkın�a bulunan araç ve �ş mak�neler�n�n �orunlu mal� sorumluluk tra�k 
s��ortaları ve koltuk s��ortalarının �amanın�a �a�tırılması �ususun�a t�m te�b�rler�n alınması, 
s��orta �ol�çeler�n�n bele���e�e kullanılan “�ele���e ����tal �rş�v ��stem�” n�e ka�ıt altın�a 
tutulması, 

t� �ele���en�n araç �arkın�a bulunan araç ve �ş mak�neler�n�n Tra�k �ube ����rl�ğ�, ��ğer kurum 
ve o�alar�a tes��l, tra�kten çekme, �ur�a�a a�ırma vb. �şlemler�n�n �a�ılması, 

�� �ele���e�e a�t “�raç Tak�� ��stem�” �le araç �arkın�a bulunan t�m araçların� akar�akıt �şler�, 
konumlarının ve �areket �eta�larının bel�rlenmes�, bakım, masra�,  mua�ene ve s��orta vb. 
�şlemler�n�n tak�b�, ra�orlama �şlemler�, araçların se��r �al�n�e�ken tra�k kurallarına u�u� 
u�ma�ığının tes��t e��lmes� vb. �şlemler�n bu s�stem sa�es�n�e kontrol altın�a tutulması, 
k� �ele���e �mkanları �le tam�r� m�mk�n olma�an araç arı�alarının �l �ç� ve �l �ışı sana��ler�e 
�a�tırılması konuların�a �ele���e �al� ���metler ����rl�ğ� �le koor��nel� olarak çalışarak sana�� 
esna�arın�an tekl��er alınması, kurum men�aatler�ne en u��un �rmanın seç�m�n�n �a�ılması, 
l� �ak�ne �kmal ve �akım ve �narım ����rl�ğ� �erleşkes�n�e ��t�l�e �ç� ve �ışı� kurulmuş olan 
“Kamera Tak�� ��stem�” �le �enet�m ve kontroller�n�n �a�ılması, 

o� ����rl�ğe a�t taşınır malların ��r�ş, çıkış, ka�ıt, �eğer tes��t�, �ur�a, sa�ım, �ev�r, bakım, onarım 
�şler� �le ��net�m �esabının oluşturulması �şlemler�n� �erçekleşt�r�r. 
�� ��mmet, ��revlen��rme� alt �os�aların tutulması, bu �os�alara �a�talık, a�lık, �ıllık �er��otlar 
�al�n�e taşıt��ş mak�nes�ne �ukarı�a tasn�� �a�ılan şek�l�e ra�orlamalar �a�ılması, 

r� ��ğer serv�sler�n çalışmalarının bel�rl� �er��otlarla ka�ıt altına alınması ve ra�orlanması, b�ro �ş 
ve �şlemler�n�e ��ğer serv�slere �estek ver�lmes�, 

ş��ele���en�n araç �arkın�a bulunan araç ve �ş mak�neler�n�n �enn� mua�ene, e��o�, em�s�on �lç�m 
ve mua�eneler�n�n �amanın�a �a�ılmasının sağlanması, mua�ene tar��ler�n�n ka�ıt altına alınması 
ve tak�� e��lmes�, 

�� ����rl�k b�n�es�n�e bulunan akar�akıt �e�osuna akar�akıt alınması �ç�n ��ale �os�asının 
�a�ırlanması, ���� sa�ılı kanun ��k�mler�ne ��re �al� ���metler ����rl�ğ� �le b�rl�kte ��alen�n 
sonuçlan�ırılarak s��leşme�e bağlanması, mal alımının �a�ılması, mal alımı �ç�n ��are tara�ın�an 
kurula�ak olan kom�s�onun oluşturulması �ç�n �estek sağlanması, 

�� ����rl�k b�n�es�n�ek� at�l�e, �e�o vb. tes�sler�e “�ş �ağlığı ve ��venl�ğ� Yasası” ve bu 
�asanın �k�n��l mev�uatı ��k�mler� u�arın�a t�m emn��et ve ��venl�k te�b�rler�n�n alınması, 
�ersonele bu konu�a �ereken eğ�t�m�n ver�lmes� �ususun�a �l��l� m���rl�k �le koor��nel� olarak 
çalışılması,
aa� �ele���e�e a�t araç, �ş mak�nes�, mak�ne, teç���at, mal, mal�eme vb. bakım, onarım ve tam�ratı 
esnasın�a ve�ve�a bu �aller �ışın�a �er�an�� b�r şek�l�e tes��t e��lmes� �urumun�a kullanı�ıların 
kasıt, kusur ve�a ��maller�n�en ka�naklanan olumsu� b�r etken�n var ol�uğu ş���es� �asıl 
ol�uğun�a, başkanlık makamı ve�a başkan �ar�ım�ılığı ona�ı �le kurula�ak b�r tekn�k �e�ete 
�urumun tes��t ett�r�lmes�, tes��t net��es�n�e kasıt, kusur ve�a ��mal�en ka�naklı b�r �urumun 
orta�a çıkması �urumun�a �al� ���metler ����rl�ğ� �le koor��nel� çalışarak “Kamu �ararlarının 
Ta�s�l�ne �l�şk�n �sul ve �saslar �akkın�a Y�netmel�k” ��k�mler�ne ��re r��u m�esseses�n�n 
çalıştırılması, 

�� �ele���e b�n�es�n�ek� araç, �ş mak�nes� ve akar�akıt se��ar taşıma �ereçler�ne akar�akıt 
�e�osun�an �l��l� b�r�m m���r�, o�erat�r ve şo��rlere �m�a karşılığın�a akar�akıt �kmal� �a�ılması, 
�a�ılan �kmaller�n bele���en�n “����tal �rş�v ��stem�” n�e ka�ıt altına alınması, 

u� �ele���e ka�emes�n�e tam�r, bakım ve onarımı tekn�k, teknolo��k ve�a ek��man eks�kl�ğ� 
ne�enler� �le m�mk�n olma�an araç, �ş mak�nes�, mak�ne, teç���at vb. mal�emen�n tam�r bakım ve 
onarımı �ususun�a ���met alımı �a�ılması, alınan ���metler�n ka�ıt altına alınması, 

bb� Ka�a �a�an araç ve �ş mak�neler� �le �l��l� olarak resm� �rose��rler�n ��r�t�lmes�n�n 
sağlanması, 
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dd) �eled�yeye a�t her taşıt ve her �ş mak�nes� �ç�n dosya s�stem� oluşturulması bu dosyalarda taşıt��ş 
mak�nes�ne �l�şk�n� 
1. Tesc�l 

3. Tra�k ��gortası  

�. ��mmet g�revlend�rme� a�t dosyaların tutulması bu dosyalara ha�talık aylık yıllık �er�yotlar 
hal�nde taşıt��ş mak�nes�ne yukarıda tasn�� yapılan şek�lde raporlamalar yapılması, 

2. �enn� Muayene  

ee) Akaryakıt sar�yat kontroller�n�n tak�b�n� yapmak. �şley�ş hakkında m�d�r� b�lg�lend�rmek, 

4. Akaryakıt 

 Makine Bakım ve Onarım Birimi Görevleri 
At�lye ��r�m� aşağıda bel�rt�len g�revler� yer�ne get�r�r� 
a) ��revlerde �ncel�k sıralaması yapmak. Ac�l yer�ne get�r�lmes� gereken �şler ve at�lye 
b�r�mler�n�n beraber çalışması gereken hallerde �ş b�l�m� ve organ�zasyonu sağlamak. 
b) At�lye personel�n�n �z�k�, ruh� ve sosyal aks�yonlarını �ncelemek, değerlend�rmek, muhtemel 
olumsuzluklara karşı tedb�r almak, tekl��er sunmak. 
c) �mr� altındak� personel�n g�revler�n� tam ve s�res� �ç�nde yapmaları �ç�n gerekl� �nlemler� almak. 

cc) Yıl �ç�nde �Taşınır Mal Y�netmel�ğ�� h�k�mler�ne g�re hurdaya ayrılan her t�rl� dem�rbaş ve 
mak�ne teçh�zatının kayıtlardan d�ş�lerek �lg�l� mevzuat �2��� �ayılı �evlet �hale �anunu) 
dah�l�nde satış �şlemler�n�n gerçekleşt�r�lmes� adına tekl��er almak vb. g�b� �şlemler� tamamlayarak 
Mal� ��zmetler M�d�rl�ğ� �le koord�nel� çalışmak, 

ç) �eled�yeye a�t araç, �ş mak�nes� ve mak�ne ek�pmanın her t�rl� arızasını at�lye b�nyes�nde 
g�der�lmes�n� sağlamak. At�lye �mk�nları dışına çıkan konularda p�yasada yapılmasını sağlamak. 
d) Arızaları �nleyeb�lmek �ç�n per�yod�k bakımlarının �şanzıman, ak�, radyat�r, motor v.b g�b�) 
yapılmasını sağlamak. 

g) �devler�n zamanında ve mevzuat gerekler�ne g�re yer�ne get�r�lmes�nden yetk�ler�n gereğ�nce ve 
zamanında kullanılmasından doğacak madd�, manev� zarar, z�yan ve d�ğer olumsuz sonuçlardan 
dolayı am�r�ne karşı sorumludur. 

�) Araçların oto elektr�k �şler�n� yapmak,  araçların yıkama ve yağlama �şler�n� yapmak. 

e) �eled�yeye a�t araç, �ş mak�nes� ve mak�ne ek�pmanın �mr�n� uzatab�lmek adına her t�rl� tedb�r� 
almak. 

3. Maden� Yağ  

l) �eled�yem�ze alınacak araç ve �ş mak�neler�n�n alımını yapmak, tekn�k şartnameler� hazırlamak,

j) Akaryakıt ve maden� yağ sar�yat l�stes� hazırlamak, �eled�yem�z araçlarının ve �ş mak�neler�n�n 
bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bu �şler �ç�n gerekl� mal ve h�zmet alımlarına �l�şk�n 
�hale dosyalarını hazırlamak kaydını tutmak, alınan yedek parça ve malzemen�n depolanması ve 
dağıtımı ve kullanılmasına �l�şk�n t�m �şlemler�n� y�r�tmek kaydını yapmak, �hale dosyası 
hazırlamak kaydını yapmak, 

1. �er�yod�k �akım  

h) ��rev alanıyla �lg�l� ha�talık, aylık ve yıllık raporlar hazırlamak, 
ı) ��ğer b�r�mlere gerekl� araç ve usta desteğ� sağlamak, 

n) �ademen�n gel�şt�r�lmes� �le b�rl�kte �l �ç� ve �l dışı sanay� s�teler� �le yedek parça alımı konusu 
har�ç bakım konularında �l�ş�ğ�n kes�lmes� �le kademen�n kend� kend�ne yeteb�l�rl�ğ�n�n sağlanması 
�ç�n,  

k) Yedek parça malzeme alımı ve evraklarını tanz�m etmek � �hale �nay �elges�, tekl�� mektubu, 
p�yasa araştırma kom�syon raporu ek malzeme talep �ormu ), taşıt araçlarını tekn�k ve ekonom�k 
kurallara uygun olarak bakım ve onarımlarını yaptırmak, taşıt araçlarını çalışır durumda 
bulundurmak �ç�n kes�nt�s�z tekn�k kontroller yapmak, b�r�mler arasında koord�ne ve �şb�rl�ğ�n� 
sağlamak, at�lyeler �le b�roların tem�zl�ğ�n� sağlamak, 

4. �ast�k 

2. Tam�r��narım 

m) �eled�yeye a�t her taşıt ve her �ş mak�nes� �ç�n dosya s�stem� oluşturulması bu dosyalarda taşıt��ş 
mak�nes�ne �l�şk�n� 
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�karyakıt b�r�m� a�a�ı�a bel�rt�len ��re�ler� yer�ne �et�r�r� 

�ak�ne �kmal �akım �e �narım ����rl��� ��h�l�n�e �alı�anlar arasın�ak� ��b�rl��� �e 
koor��nasyon� ����r tarafın�an sa�lanır. 

��) �ak�ne �kmal �akım �e �narım ����rl���ne �elen t�m ya�ılar konularına ��re 
�osyalan�ıktan sonra ����r�e �er�l�r. 

h) Vatan�a�lar�an �elen talepler� �e�erlen��r�p sonu�lan�ırmak. 

 Akaryakıt Birimi Görevleri 

b) �karyakıt �stasyonu� ����� T��� �� kanunu �er�e�es�n�e faal�yetler�n� y�r�tmek. 

e) �karyakıt �stasyonun�a sorumlu m���r bulun�urmak. 

�ak�ne �kmal �akım �e �narım ����rl���n�ek� h��metler�n �crası a�a�ı�a ��ster�lm��t�r. 
Görevn Kabulü: ����rl��e �elen e�rak ��mmet �efter�ne kay�e��lerek �l��l�ler�ne �er�l�r. 

�) �alı�an personele akaryakıt �e lp� �a�ıtım �rması tarafın�an e��t�m �er�lmel�� �er�len e��t�me 
�l��k�n bel�eler saklı tutmak. 

Görevn Planlanması: �ak�ne �kmal �akım �e �narım ����rl���n�ek� �alı�malar ����r �e 
�e�er tarafın�an ���enlenen plan ��er�s�n�e y�r�t�l�r. 

c) Y�klen�c�ye her yıl per�yo��k bakımlar yaptırılmalı �e bel�eler�n b�rer n�shaları saklı tutmak. 

��) �ak�ne �kmal �akım �e �narım ����r� �osya�ak� e�rakları ha�ale e�er �e �l��l� b�r�me �let�r. 

�) �orumlulu�u �ah�l�n�e �e�am e�en ��lerle �l��l� ����re �erekl� b�l��ler� aktarmak �e bu t�r 
b�l��ler� �stat�st�k �er� hal�ne �et�rmek. 

s) �la�eh�r �ele��yes�ne a�t b�na �e tes�sler�e bulunan asans�r tes�sler�n�n �l��l� y�netmel�k 
h�k�mler� �ere��� arı�a� bakım� onarım� yıllık ser��s ��ler�n�n tak�b� yapılması�yaptırılması� 

a) �karyakıt �stasyonunun �alı�masıyla ��ka� le�haları� �a� alarm c�ha�ı� �ka� butonu� yan�ın 
s�n��rme c�ha�ı� yan�ın h��rantı� paratoner� ��� tank sahasın�a tel ��t� ��spenser koru�anı� 
topraklama� �ka� ban�ı� yan�ın sens�r� �b.) �l��l� t�m ���enl�k �nlemler�n� almak. 

Görevn İcrası: �ak�ne �kmal �akım �e �narım ����rl��� t�m personel� ken��ler�ne �er�len 
��re�ler� �ereken ��en �e s�ratle �l��l� me��uat �e �� bu y�netmel�k �le bel�rlenen �lkeler 
�er�e�es�n�e yapmak �orun�a�ır. 

o) �stalarla ye�ek par�a �e mal�eme stan�ar�ını bel�rley�p �ak�ne �kmal �akım �e �narım 
����r� �le ��b�rl��� kurarak mal�emeler�n alımını yaptırıp� at�lye �mkanlarınca yapılab�lecek 
olanların onarımını yaptırmak� at�lye �mkanlarınca yaptırılamayacak olanların �ehr�m�� sanay�s�n�e 
onarımını yaptırmak. 

p) �ele��ye b�r�mler�n�e �e tes�sler�e bulunan mak�ne� te�h��at� otomasyon� kalor�fer �e 
ha�alan�ırma �b tes�sler�n elektr�k �e ser��s bakım ��ler�n�n tak�b�� yapılması�yaptırılması� 

f) Tank sahasın�a tutu�maya kar�ı otlar tem��lemek. 

�) �al�eme ye�ek par�a ��r�� �ıkı� ��lemler�n�n uy�un y�r�t�lmes�n�� mal�emeler�n �amanın�a �e 
���enl� olarak ara� �� mak�neler�n�n tam�r bakımını yapacaklara �er�lmes�n� sa�lamak� �enetlemek. 

�) �eyyar yan�ın t�pler�n�n per�yo��k bakımlarını yaptırmak. 

 Hizmet ve Görevlerin İcrası 

 İşbirliği ve Koordinasyon 

��) �ak�ne �kmal �akım �e �narım ����rl��� �le ���er b�r�mler arasın�a �e b�r�m ��� 
koor��nasyon �ak�ne �kmal �akım �e �narım ����r� tarafın�an sa�lanır. 

��) �e��k �e ��rolar�a ��re�l� personel e�rakları n�tel���ne ��re �nceler �e sonuca ula�tırır. 
��) �ak�ne �kmal �akım �e �narım ����rl���� Val�l�k �e t�m �amu �urum �e �urulu�ları �le 
��el �e t��el k���lerle yapaca�ı �neml� ya�ı�malarını� sorumlu personel� ser��s �e� �e ����r�n 
parafı �le �ele��ye �a�kanı �e��eya �l��l� �a�kan Yar�ımcısı �m�ası �le y�r�t�l�r. 
 
 Müdürlük İçi Denetim 
 �ersonel en yakın am�r�n�en ba�layarak sırası �le kısım �e� �eya kısım sorumlu tekn�k personel�� 
b�r�m m���r�� ba�lı bulunulan ba�kan yar�ımcılı�ı �e bele��ye ba�kanı tarafın�an �enet�me tab� 
tutulur. �ak�ne �kmal �akım �e �narım ����r�� ����rl���n t�m personel�n� her �aman �erek 
��r����n�e �enetlemek �e �l��l�ler� y�nlen��rmek yetk�s�ne sah�pt�r. �ak�ne �kmal �akım �e 
�narım ����r�� m���rl�ktek� personel�n b�r�nc� ��s�pl�n am�r� olarak ��s�pl�n me��uatı 
�o�rultusun�ak� ��lemler� y�r�t�r. 
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 I-C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNE BAĞLI BİRİMLERİMİZ

���a� ���� �da�� ������       ��a�ım O�a�ım ������

 I-C-1-  FİZİKSEL YAPI

Çalışma Odası

��l�d��� O�opa��ı

�a�ım O�a�ım �����s�

Toplam

3

1

1

1

200.00

7000

1000

60.00

5

12

10

2

Sayısı
(Adet)

Alanı
(m²)

Kullanan
Sayısı
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 I-C-2-  ÖRGÜT YAPISI

����r����m�� ���1 �ı�ı ���me� �e ������e��er� �����m �� �ers��e��e ��r��m����r. �u �ers��e��� 
1'sı memur�1 s���e�me�� memur �e �� ���� �ers��e��e� ��u�m�����ır.

 Personel İsthdamı     

CEM YILMAZ
ARAÇ, SEVK, İDARE ŞEFİ

MESUT ERKEN
BAKIM ONARIM ŞEFİ

HASAN BAYRAK
MÜDÜR VEKİLİ

NAZMİ CAN ERTEKİN
MÜDÜR YARDIMCISI

AHMET ÜNAL
ŞÖFÖR

AHMET GÖÇMEN
ŞÖFÖR

HALİL ÖZTÜRK
TAMİRCİ

İBRAHİM ÖZ
TAMİRCİ

KAZIM BEŞİKKAYA
ŞÖFÖR

MÜSLİM KARATAŞ
ŞÖFÖR

ENGİN SAYAR
TAMİRCİ

ÜMİT İDER
TAMİRCİ

HALİL ÖZÜDÜZ
ŞÖFÖR

ADEM GÜNFÖR
ŞÖFÖR

HAKAN ÇATİL
TAMİRCİ

BAHATTİN ÇAKMAK
TAMİRCİ

İ. KEMAL BARBAK
ŞÖFÖR

ENGİN AKSUN
ŞÖFÖR

ÜNAL PEKER
TAMİRCİ

RAMAZAN CANSEVER
TAMİRCİ

YAŞAR ASLANTAŞ
MAKAM ŞÖFÖRÜ

ŞERAFETTİN YILDIZ
MAKAM ŞÖFÖRÜ

AYTEKİN EVREN
TAMİRCİ

TOLGA NOYAN
EVRAK - TAKİP

OZAN GÜNAY
MAKAM ŞÖFÖRÜ

FERHAT ERSOY
BEKÇİ

FATİH KARAKUYUN
BEKÇİ

BARIŞ HASDEMİR
BEKÇİ

SÜLEYMAN ÇINARCIK
BEKÇİ

KUDRET ÇÜMAN
BEKÇİ

ABDULLAH AVKAT
BEKÇİ

YÜKSEL KAYA
BEKÇİ

ERDAL ALMAS
BEKÇİ

SALİH KUMUS
AKARYAKIT PER. ŞOFÖR

İBRAHİM URAL
AKARYAKIT PER. ŞOFÖR
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 MAKİNA İKMAL VE BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİNE 
ELEKTRONİK KAYNAKLAR 

C-3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR;

CD/DVD Kaynaklı Kaynaklar
İnternet Kaynaklı B�lg� Kaynakları

a) �lektron�k �osta

c) Araç Sevk İdare Şefi

f) 2886-2990 sayılı Devlet İhale Kanunu                                      

d) 5393 sayılı Beled�ye Kanunu                                                    

�) 5018 sayılı Kamu Mal� Y�net�m ve Kontrol Kanunu

m) 237 Sayılı Taşıt Kanunu

h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

e) 2464 sayılı �el�rler Kanunu                                                      

 I-C-4-İNSAN KAYNAKLARI;

g) 1475 sayılı İş Kanunu                                                                

�) 4734-4735 sayılı Devlet İhale ve S��leşmeler Kanunları

a) Memur

c) S��leşmel� �ersonel

�1) Müdürlü�ün �ersonel ya�ısı aşa�ıdak� g�b�d�r�

b) �-Ma�l

�2) Müdürlü�ün teşk�lat ya�ısı aşa�ıdak� g�b�d�r�

İLİŞKİN YASA, MEVZUAT VE YÖNETMELİKLER:

k) D��er İlg�l� Kanun ve Y�netmel�kler

a) Müdür 

Web Tabanlı Kaynaklar

c) 5216 sayılı Büyükşeh�r Beled�yes� Kanunu     

l) 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

b) Müdür Yardımcısı

b) İşç�

d)Bakım Onarım Şefi

Blgsayar
5 Adet

Yazıcı
3 Adet

Tarayıcı
3 Adet

Telefon
3 Adet

Klma
4 Adet
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• 3194 sayılı İmar Kanunu 

 VİZYONUMUZ

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ TÜM GÖREV VE SORUMLULUKLARINI 
GERÇEKLEŞTİRİRKEN YETKİSİNİ AŞAĞIDA BAŞLIKLAR HALİNDE BELİRTİLEN 
KANUN VE YÖNETMELİKLERDEN ALMAKTADIR.

2. Teknoloj� Kullanımına öncel�k tanıyarak,

Bu yönetmel�ğ�n amacı, �laşe��r Beled�ye Mecl�s�n�n 04.01.2021 tar�� ve 2021�31 karar sayısı �le 
��das ed�len Yapı Kontrol Müdürlüğünün teşk�lat yapısını, �ukuk� statüsünü, görev, yetk�, çalışma 
usul ve esaslarını bel�rleyerek ��zmetler�n da�a etk�n ve ver�ml� b�r şek�lde yürütülmes�n� 
sağlamaktır. Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün çalışmalarında ve d�ğer b�r�mlerle �l�şk�ler�nde �zlenecek 
usul ve esasları düzenler. 

• 4708 sayılı Yapı �enet�m Hakkında Kanunu, 

4. Şeffaflık ve Katılımcılığı ön planda tutarak,

• �018 Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanunu

 AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR

• 6360 sayılı Büyükşe��r Beled�yes� Kanunu, 

7. Örnek alınab�len etk�n ve ver�ml� b�r Yapı Kontrol B�r�m� olmak

• İmar Yönetmel�ğ�, 

Bu yönetmel�k �393 �ayılı Beled�ye Kanunu'nun 1��b ve 18�m sayılı maddeler�ne dayanılarak 
çıkarılmıştır. 

�laşe��r Beled�yes� Yapı Kontrol Müdürlüğünün M�syonu, ��zmetler�n yapılmasında kullanılan 
kaynakların ekonom�k ve sosyal şartlara bağlı, kanunlarla ver�len görev ve yetk�ler çerçeves�nde 
ma��yet�ne uygun olarak sağlıklı, etk�l� ve güven�l�r b�r b�ç�mde ver�ml�l�k esas alınarak 
kullanılması, Beled�yem�z sınırları �ç�nde bulunan yerleş�m alanlarındak� yapılaşmaların� �mar 
planları, İmar Kanunu ve �lg�l� Mevzuat �ükümler� �le �en, sağlık ve çevre koşullarına uygun, 
sağlıklı ve güvenl� b�r şek�lde teşekkül etmek. Kaçak yapılarla mücadele ederek, yapıların etk�n 
kontrolünün yapılmasını sağlamak. Kaçak yapıların, ru�sat ve ekler�ne aykırı yapıların ve te�l�kel� 
yapıların Yasal �şlemler�n�n yapmak.

3. Plan ve Projeye önem vererek, 

�. Kaynakların etk�n kullanılması sağlanarak,

 GENEL HÜKÜMLER

 MİSYONUMUZ

 TANIMLAR
Bu Yönetmel�kte sözü geçen� Beled�ye Başkanlığı: �laşe��r Beled�ye Başkanlığı'nı Başkanlık: 
�laşe��r Beled�ye Başkanlığı Başkan Yardımcısı: �laşe��r Beled�ye Başkan Yardımcısı'nı 
Müdürlük: Yapı Kontrol Müdürlüğü Müdür: Yapı Kontrol Müdürü Personel: Yapı Kontrol 
Müdürlüğü bağlı çalışanların tümü Yönetmel�k: Yapı Kontrol Müdürlüğü Örgütlenme, Görev ve 
Çalışma Esasları Hakkında Yönetmel�ğ� ��ade eder. 

6. Vatandaş memnun�yet�n� ve güven�rl�ğ�n� kazanarak, 

1. Ver�ml�l�ğ� esas alarak, 

• 634 sayılı Kat Mülk�yet� Kanunu, 

• 2863 sayılı Kültür ve Tab�at Varlıklarını Koruma Kanunu 
• �393 sayılı Beled�ye Kanunu, 

 DAYANAK
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 KURULUŞ VE TEŞKİLAT

Yapı Kontrol Müdürlüğü, tekn�k müdürlüklerden sorumlu Başkan Yardımcısına bağlı b�r 
Müdürlüktür. Müdür, şef, memur, sö�leşmel� personel, �şç� ve d�ğer kamu personeller�nden oluşur. 

 KURULUŞ 

 TEŞKİLAT 
Teşk�lat yapısı aşağıda bel�rt�len şek�lded�r� 
a) Müdür 

d) �alışmaları ya�ılı ve sö�lü em�rlerle yürütür. 

d) �mar Kanununun ��. Maddes� uyarınca �şlemler�n�n yürütülmes� ve sonuçlandırılması 

�)�st b�r�mlerce kend�s�ne ver�len d�ğer görevler� yer�ne get�r�r. 

 MÜDÜRÜN GÖREVLERİ

f) Personel arasında görev dağılımı yapar. 

e) ���� �ayılı yasaya göre r�skl� yapıların yıkılması yönünde yasal �şlemler�n yürütülmes� ve 
sonuçlandırılması.

e) Müdürlüğün sevk, �dare ve d�s�pl�n�nden sorumludur. 

b) �dar� �şler B�r�m� 
c) Yapı Kontrol B�r�m� 

 MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ 
Müdürlüğün görevler� aşağıda sıralanmıştır. 

a) Müdürlüğü Başkana karşı tems�l eder. 

a) Yapı Kontrol Müdürlüğü, Beled�ye Kanunu, Büyükşe��r Beled�yes� Kanunu,���� �ayılı �mar 
Kanunu ve Yönetmel�kler� başta olmak ü�ere �lg�l� tüm kanun ve yönetmel�kler �le �evre ve 
�e��rc�l�k Bakanlığı, �lg�l� Bakanlıklar ve Büyükşe��r Beled�ye Başkanlığı �enelge Tal�mat ve 
B�ld�r�ler çerçeves�nde olmak ü�ere� ���� �ayılı �mar Yasasında ve �lg�l� yönetmel�kler�nde 
bel�rt�len ru�satsı� veya ru�sata aykırı yapılan yapıların tesp�t ed�lmes� ve d�ğer yasal �şlemler� 
yürütmek, sonuçlandırmak.

c) �mar Kanununun ��.Maddes� uyarınca �şlemler�n�n yürütülmes� ve sonuçlandırılması 

g) Müdürlüğün çalışan memur, �şç� ve d�ğer personeller�n�n başarı ve performans değerlend�rmes�n� 
yapar.

ı) Müdürlük bünyes�nde görev yapan büroların tüm �ş ve �şlemler�n�n �amanında ve doğru olarak 
yer�ne gö�et�r. Ayrıca sorumlu olduğu memur, �şç�, geç�c� �şç�, sö�leşmel� ve d�ğer personel�n ö�lük 
�şlemler�n�n mev�uat çerçeves�nde yürütülmes�n� sağlar. 

b) Ma�l�� �n��dam durumu oluşmuş yapılara �şlemler� yürütmek, te�l�kes�n� bertaraf etmek, �en 
�şler� Müdürlüğü tarafından gerekl� tedb�rler�n aldırılmasını sağlamak 

f) Alaşe��r Beled�ye sınırları da��l�nde� kamu kurum ve kuruluşların, ö�el ve tü�el kurum, 
kuruluşlar ve şa�ıslar tarafından �nşaat faal�yet� veya çeş�tl� sebeplerle bo�ulan veya ta�r�bat ver�len 
yol ve kaldırımların tesp�t ed�lmes� tutanak tutularak �şlem yapılması.

b) Müdürlüğü bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı tems�l eder. 

 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Müdürün görevler� aşağıda sıralanmıştır� 

c) Müdürlüğün yönet�m�nde tam yetk�l� ve sorumlu k�ş�d�r. 

�) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını Mer�� Mev�uat çerçeves�nde bel�rler. 

�) Yapı Kontrol Müdürlüğü �le d�ğer Müdürlükler ve �lg�l� b�r�mler arasında koord�nasyonu sağlar. 
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c) Müdürlük �le �l��l� yazışmalarda �.derece �mza yetk�s�, 

Müdürün sorumlulukları; 

d) Müdürlüğü �le �l��l� tüm �� yazışmalarda yetk�s� vardır.

 MÜDÜRÜN YETKİLERİ

a) Müdürlüğün �şlevler�ne �l�şk�n ��revler�n, Başkanlık Makamınca uy�un ��rülen pro�ramlar 
�ereğ�nce yürütülmes� ���n karar verme, tedb�rler alma ve uy�ulatma yetk�s�, 
b) Müdürlüğün �şlevler�n�n yürütülmes�nde �ht�ya� duyulan yen� tedb�rler�n ve yetk�ler�n alınması 
���n Başkanlık Makamına �ner�lerde bulunma yetk�s�,

�) Müdürlüğün �aal�yet alanına ��ren konularda �l��l� k�ş�, b�r�m ve kuruluşlarla haberleşme yetk�s�.

d) Müdürlüğe bağlı �alışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları ��derme yetk�s�, 

�) B�r�mdek� tüm personele ��rev dağılımını yapma yetk�s�,

Müdürün yetk�ler� şunlardır; 

 MÜDÜRÜN SORUMLULUKLARI

e) Mazeret�ne b�naen b�r �üne kadar mazeret �zn� vermek ve �dül, takd�rname, yer değ�şt�rme ��b� 
personel �şlemler� ���n bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı �le Başkanlık Makamına �ner�lerde 
bulunmak, sorumlu olduğu tüm ��revl�ler�n yıllık �z�n kullanış zamanlarını tesp�t etme yetk�s�, 

a) Beled�ye Mevzuatı, ��rev�yle �l��l� d�ğer mevzuat ve bu y�netmel�k �le kend�s�ne ver�len 
��revler�n�n �ereğ� yer�ne �et�r�lmes�nden; yetk�ler�n zamanında ve �ereğ�nce kullanılmasından, 
Başkana ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 
b) Müdürlüğün ��rev alanındak� yasalar �er�eves�nde tam yetk�l�d�r. 
c) H�zmetler�n yasalar �er�eves�nde sağlıklı ve ver�ml� b�r şek�lde yürütülmes�n� sağlar. 

e) Müdürlüğün Harcama Yetk�l�s� olarak sorumludur.

 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR; TEŞKİLATIN GÖREV DAĞILIMI

�dar� �şler b�r�m� mevzuatta bel�rlenen kurallara, Yasalara ve süre�lere uymak koşulu �le aşağıdak� 
��revler� yer�ne �et�r�r. 

c) Müdürlüğümüze alınan ara�, �ere� ve malzemeler�n tem�n�, dem�rbaş ve ayn�yat makbuzlarının 
kes�lmes�, yıl ���nde �erekl� z�mmetler�n�n yapılması, yıl sonunda d�küm cetveller�n�n hazırlanarak 
Mal� H�zmetler Müdürlüğüne ��nder�lmes�, 

 İDARİ İŞLER BİRİMİ

b) Yıl sonunda veya Müdürlük Makamının taleb� doğrultusunda �elen ve ��den evrak d�kümünün 
alınarak Müdürlük Makamına sunulması, Yazışmaların sınıflandırılarak Standart Dosya Planına 
��re dosyalanması ve arş�v s�stem�ne ��re korunması, 

d) Personel �zlük dosyalarının hazırlanması ve tak�b�, 
e) Müdürlük büt�es� ve stratej�k planın hazırlanması, 
�) Personel�n senel�k �z�n, rapor ��d�ş ve �el�ş yazılarının �nsan �aynakları ve �ğ�t�m Müdürlüğüne 
b�ld�r�lmes�, 
�) Müdürlüğümüzde ��revl� tekn�k personel�n araz� tazm�natına �l�şk�n Başkanlık �lur�a alınarak 
puantajların hazırlanması, 
h) Müdürlüğümüzde ��revl� personel�n kullandığı tekn�k malzemeler�n tam�r, bakım ve onarımının 
sağlanması, 

a) Müdürlüğümüze �elen evrakların ��r�ş kayıtlarının yapılarak z�mmet �le havale ed�len b�r�mlere 
dağıtılması, d�ğer b�r�mler�m�zden �elen cevap yazılarının �ıkış kayıtlarının yapılması ve �l��l� 
kurum ve kuruluşlara z�mmet �le �let�lmes�n�n sağlanması, 

�) �ğ�t�m sem�ner�ne katılacak personele Başkanlık �lur�u alarak �erekl� yazışmaların yapılması.

 YAPI KONTROL BİRİMİ
Yapı �ontrol B�r�m� kurallara, yasalara ve süre�lere uymak koşulu �le aşağıdak� ��revler� yer�ne 
�et�r�r; 
a) 3��� Sayılı �mar �anununun 32. Maddes�ne ��re, ruhsatsız yapılara veya yapı kullanma �zn� 
alındıktan sonra ruhsat ve ekler�ne aykırı yapılan �lave ve tad�latlara Yapı Tat�l zaptı düzenleyerek 
yasal �şlemler� yapmak, 32. Ve �2. Maddeler�n uy�ulanmasını sağlamak,
b) 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası �ereğ�nce Su� duyurusunda bulunmak. 
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Yazı İşler� �Mahkemeler,Kamu Kurum ve Kuruluşları �le Her Türlü Yazışmalar)

• 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Ve 42. Maddeler�ne göre �şlem yapmak 

• 2863 Sayılı  Kültür ve Tab�at Varlıklarını Koruma Kanunu gereğ� Koruma Amaçlı İmar Planı 
�çer�s�ndek� yapılarla �lg�l� KU�EB ve İzm�r 2 Numaralı Bölge Koruma Müdürlüğü �le gerekl� 
yazışmaları yapmak.

 FAALİYET ŞEMASI

 EKİPMANLARI

• Beled�ye ve varsa mü�av�r alan sınırları �çer�s�ndek� tüm yapılaşmaların,fen,sağlık ve çevre 
şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak
• İlçe Halkının yaşam kal�tes�n� artıra�ak yapıların yapılması yönünde denet�mler sağlamak,

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SINIRLARI İÇERİSİNDE 
AŞAĞIDA BAŞLIKLAR HALİNDE BELİRTİLEN HİZMETLERİ SUNMAKTADIR. 

• 3194 Sayılı İmar Kanunu �ereğ� Ruhsatsız,Ruhsat ve Ekler�ne Aykırı Yapılarla �lg�l� Beled�ye 
En�ümen�ne �osya Hazırlamak. 

• �elen Ş�kayet ��lekçeler�n� sonuçlandırmak, 

Zabıta Memuru  : Ne�mett�n BAL

d) ��� Sayılı �e�ekondu Kanunu�nun 18. Maddes� kapsamındak� yapıların yasal �şlemler�n�n 
yürütülmes� ve Beled�yem�z Şant�ye �mkanları �le yıktırılması, 

Yapı Kontrol Müdür V. : Cuma VURAL 
M�mar    : Hafize AKIN KISAOĞLU

b) Ruhsat, Ruhsat Ekler�ne Aykırı, Kaçak ve İmar Kanunun 39. Maddeye �st�naden b�r kısmı veya 
tamamı yıkıla�ak dere�ede tehl�kel� yapıların sah�pler�ne tehl�ken�n g�der�lmes� hususunda tebl�gat 
yapılması, �şlemler�n sonuçlandırılması aşamasına kadar �en İşler� Müdürlüğü tarafından gerekl� 
emn�yet tedb�rler�n�n alınmasını sağlamak, tehl�ken�n ortadan kalkmaması hal�nde mahzurun 
Beled�yem�z �en İşler� Müdürlüğünün bel�rlem�ş olduğu gün ve saatte �en İşler� Müdürlüğü 
mar�fet�yle yapılan yıkımın denet�m�n� sağlamak, 3194 Sayılı İmar Kanunun 42. Maddes�ne göre 
�lg�l�lere para �ezası uygulanması ve gerekl� yasal �şlemler�n yürütülmes�, 

İnşaat Tekn�ker�  : Mustafa AKCAN

 Teşklatlanması
a) Kayıt Masası 
b) Bölge Tekn�k Sorumluları Masası ve Bölgeden sorumlu personel 
�) Mülk�yet, Tapu Kayıtları Tesp�t Masası 
 YAPI GÜVENLİĞİ VE YIKIM KOORDİNE BİRİMİ
Yapı �üvenl�ğ� B�r�m� mevzuatta bel�rlenen kurallara, yasalara ve süreçlere uymak koşulu �le 
aşağıdak� görevler� yer�ne get�r�r� 
a) 34.Maddeye �st�naden �nşaat alanında ve komşu parsellerde yeraltı ve yerüstü tes�sler�n�n tahr�p 
olduğunun tesp�t� veya yan komşu parsellere zarar ver�lmes�n�n tesp�t� hal�nde yasal �şlemler 
düzenlemek, 

�) 4�. Maddeye �st�naden şeh�r��l�k, estet�k, trafik açısından mahzurlu arsa, çukur ve benzerler�n�n 
mahsurlarının g�der�lmes� hususunu �lg�l�ler�ne tebl�ğ etmek, tebl�ğe r�ayet ed�lmemes� hal�nde 
mahzurun Beled�yem�z şant�ye �mkanları �le kaldırılması ve 42. Maddeye göre �lg�l�ler�ne para 
�ezası uygulanması ve gerekl� yasal �şlemler�n yürütülmes�, 

e) 63�6 Sayılı Kanuna göre r�skl� yapıların yıkılması yönünde yasal �şlemler�n yürütülmes� ve 
sonuçlandırılması. 
 PERSONEL DURUMU

Har�ta Tekn�ker�  : Hakan ÇELİKLİ
Tekn�ker   : ��kret AVCI

Zabıta Memuru  : Mehmet KARA
Zabıta Memuru  : Mustafa KURTULMUŞ

Blgsayar
6 Adet

Yazıcı
1 Adet

Tarayıcı
1 Adet
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 ALAŞEHİR REVİZYON İMAR PLANI

 MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ
01/01/2021�31/12/2021 tar�hler� arasında Yapı Kontrol �üdürlüğü yapılan �şler�

3194 SAYILI İMAR KANUNUN 32. VE 42. MADDESİ GEREĞİ  ENCÜMENE
SEVK EDİLEN DOSYALAR

01/01/2021 �le 31/12/2021 tar�hler� arasında 46 adet 3194 Sayılı İmar Kanunun  32. Ve 42. �addeler�ne 
göre �eled�ye �n�ümen�ne görüşülüp değerlend�r�lmes� yapılmış ve karara bağlanmıştır. Yapı Tat�l 
Zaptı düzenlenerek mühürleme �şlemler� yapılmıştır. ��mar k�rl�l�ğ�ne neden olma) 
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f) 4708 Sayılı Ya�ı �enet�m Kanunu gereğ� ��� k�nu�u �n�aatlarda müteahh�t ve �ant�ye �e� ��t�fa 
etme�� ��nucu yen� �ant�ye �e� ve müteahh�t� atanıncaya kadar ya�ı tat�l �a�tı dü�enleyerek  
mühürlemek,

 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ İCRAATLARI

 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

�) 3��4 Sayılı �mar Kanunu 34� �adde�� gereğ�nce �n�aatlarda denet�m ya�arak alınma�ı gereken            
tüm �evre ve güvenl�k ted��rler�n� müteahh�t ve �ant�ye �e�ne aldırmak, 
c) 3��4 Sayılı �mar Kanunu 3�� �adde�� gereğ�nce metruk �lan ya�ılarla �lg�l� gerekl� ��lemler� 
ya�arak �nlemler�n alınma�ı ve yıkılma�ı gereken ya�ıları �en ��ler� müdürlüğü �le ��rl�kte 
k��rd�nel� yıkımını �ağlamak,
e) 3��4 Sayılı �mar Kanunu 40� �adde��nce �r�alarda, evlerde ve �a�r yerlerde umumun �ağlık ve 
�elamet�n� �hlal eden, �eh�rc�l�k, e�tet�k veya tra�k �akımından mah�urlu g�rülen enka� veya 
��r�k�nt�ler�n, gürültü ve duman tevl�t eden te���ler�n hu�u�� mecra, lağım, �ukur, kuyu, mağara ve 
�en�erler�n�n mah�urlarının g�der�lme�� ve �unların �uhuruna meydan ver�lmeme�� �lg�l�lere te�l�ğ 
ed�l�r,

a) 3��4 �ayılı �mar kanunu 32� ve 42� maddeler�nce ruh�at�ı� ya�ılan ve ya�ılmakta �lan ka�ak 
ya�ılar �le �lg�l� ya�ı tat�l �a�tı dü�enleyerek mühürlemek ve �eled�ye encümen�ne �unmak ve 
encümen tarafından alınan kararları uygulamak,

g) 2863 Sayılı Kültür ve Ta��at Varlıklarını K�ruma Kanunu g�re ��t alanlarında ya�ılan ���n��� her 
türlü ya�ıla�ma ve tale�ler�  �an��a �üyük�eh�r �eled�ye�� �ünye��nde �ulunan K�����e ve ��m�r 
II numaralı Kültür ve Ta��at Varlıklarını K�ruma ��lge Kuruluna ��ld�rmek ve alınan kurul 
kararlarını uygulamak, 
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 FAALİYETLER
04�01�2021-31�12�2021 tar�hler� arasında Yapı K�ntr�l  Müdürlüğünce  yapılan �şler�
1- Yapı K�ntr�l Müdürlüğü �3 adet �nşaat 4�0�  �ayılı Yapı �enet�m Kanunu gereğ�  yapı tat�l zaptı 
düzenlenerek� yen�  şant�ye şe� atanıncaya kadar durdurularak mühürlenm�şt�r.
2- Yapı K�ntr�l Müdürlüğü �larak  3194 sayılı İmar kanunun 32. ve 42. Maddeler�  gereğ�nce 4� 
adet ruhsatsız yapı Yapı Tat�l �aptı düzenleyerek mühürlemekm�ş ve �eled�ye �ncümen�ne  İmar 
kanunun 42. Masddes�� T�K�nun 1�4 � �mar k�rl�l�ğ�ne neden �lma� maddes�  kapsamında k�nunun 
karara bağlanması sağlanmıştır.
3- Yapı K�ntr�l Müdürlüğü �larak  3194 sayılı İmar kanunun 42.maddes� gereğ�ce �eled�ye 
�ncümen�nce t�plamda  22 adet �nşaatta ���.3����� TL �dar� yaptırım uygulanmıştır.
4- Yapı K�ntr�l Müdürlüğü �larak  3194 sayılı İmar kanunun  32. Maddes� gereğ�nce 10 adet ka�ak 
yapı yıkım kararı aldırılmış �lup  �en İşler� Müdürlüğüne b�ld�r�lm�şt�r. 3194 sayılı İmar Kanunun 
42. Maddes� gereğ� 22 adet yapıya İmar �ara cezası ver�lm�ş � adet� aykırılığı g�derm�şt�r. 

 UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA METRUK BİNA DENETİMİ

2021 Yılı İdar� Yaptırım Uygulanan Taşınmazlar L�stes�

Uyuşturucu �le mücadele kapsamında �tuzd�rt �34 adet� yapının denet�m� yapılarak �en İşler� 
Müdürlü �le k��rd�nel� �larak �alışılarak s�z k�nusu yapıların g�r�ş �ıkışları kapatılarak emn�yet 
tedb�rler� alınmıştır. Ayrıca aylık düzenl� �larak Kaymakamlık Makamına b�lg� ver�lmekted�r. 
Ayrıca Müdürlüğümüze vatandaşlardan gelen Metruk Yapılarla �lg�l� talepler yapılmakta ve devam 
etmekted�r.                         
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��d��������� ����e���de ��.��.2��4 t������de� �t����e� �e��� ����������������d�� ������ 
d�����d�� ����t�� �e�e� ve �� ����������� ve���e� �ev������ ������� d���t�� ��t��d� ����������t�������� 
����v�e��e�ted��. ��te���e� ev������� ����d� �����������e�ted��. �e�ed��e��� d��e� ������e��e ��e 
�e�e��� ��������e �������������e�ted��.  

��d��������� ����e���de 2�2� ���� ��e�����de ����� ��� ve ����� d����d�� �e�e� ��� Adet ve 342 
Adet ��de� �e��� ������� ���e��e����� �e�e�� ��������t��.

 Resm Yazışmalar
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