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BU RAPOR MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE HAZIRLANMIŞTIR.

Millete efendilik yoktur.
Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

“Hizmetin Siyaseti olmaz “
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Sevgili Alaşehirliler
Alaşehir Belediyesinin değerli Meclis üyeleri…
2012 yılı faaliyet raporumuzun bu sunuş bölümünde,
Alaşehir’imizin huzur ve refahı için önemli kararlara imza atan,
önerileriyle katkılar sağlayan ve bundan sonra ki çalışmalarımızda
da destek ve yardımlarından daima yararlanacağımız değerli
meclis ü yelerime öncelikle teşekkür etmekle başlıyorum.
Her ne kadar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu'na ve 5393 Sayılı Belediyeler Yasasında belirtilen ilke ve
esaslara göre hazırlansa da artık Kurumsal geleneğimiz olan Yıllık
Faaliyet Raporumuzla bir kez daha huzurunuzdayız.
Önceki yıllarda olduğu gibi, Alaşehir Belediyesi olarak son
bir yılda gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetleri yine açık, anlaşılır ve
bütün olarak sizin değerlendirmenize sunmak üzere bu raporu
hazırladık.
Faaliyet raporlarımızın raflarda saklanacak durağan bir kaynak olmasını istemiyoruz; çağdaş
şehircilik yaşamının koşturmacalı temposunda, yaşadığı şehirdeki dönüşümü, gelişim ve yenilikleri
yeterince kapsamlı olarak değerlendirme fırsatı bulamayan vatandaşlarımızın bu raporu adeta bir
kılavuz gibi kullanmasını arzu ediyoruz.
Sevgili Alaşehirliler, çoğu zaman üretmekten anlatmaya vakit bulamadığımız yatırımlarımızı
kendi gözlerinizle görüp değerlendiriniz. Bu değerlendirmelerin ışığında, şimdiye kadar olduğu gibi,
hiçbir aracıyı gereksinmeden görüş, öneri, uyarı ve katkılarınızı bize doğrudan sununuz. Çünkü bizler
yalnızca şehrimizi yönetmek için değil, sizlerle birlikte bir yönetim geleneği yerleştirmek için de
buradayız.
Alaşehir açısından “ Hizmet Yılı” kabul ettiğimiz 2012 yılı oldukça önemli gelişmelerin yaşandığı
bir yıl olarak geride kaldı. Son bir yılda gerçekleşen ve ayrıntıları bu raporda gösterilen pek çok faaliyet
arasında özellikle Belediye’nin mali yapısında sağlanan dengelenme, alımlarda toplu alım ihalelerinin
oluşturulması, şehrimizin pek çok önemli cadde ve sokaklarında gerçekleştirdiğimiz alt ve üst yapı
çalışmaları, önemli alanlarda yapılan peyzaj, düzenleme ve geliştirme çalışmalarını sizlerle paylaşmak
isterim. Bunların yanı sıra sporun tüm alanlarında verdiğimiz destek gibi, oluşturulan şenlik ve
festivaller gibi Sosyal ve Kültürel anlamdaki etkinliklerin yanı sıra, büyüyen şehir olmanın gereklerini de
önemseyerek, halkın sağlık, huzur ve güven ortamında yaşamalarında faktör olacak bir çok alanda,
bunlara hayvan barınaklarının oluşturulması da dahil hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bunları
siz değerli Meclis üyelerimiz ve önemsediğim kıymetli personelimle birlikte başarıyoruz.
Başladığımız bütün çalışmalarımızda bir gün bile hız kesmedik, kesmeden de hizmetlerimize
devam edeceğiz. Alaşehir’in her gelir grubundan vatandaşımız için eşit oranda “yaşanılabilir ” bir şehre
dönüşmesi için hizmetlerimizi daha da artıracağız.
Bu çalışmaların gerçekleşmesi sırasında tüm Alaşehirliler olarak zaman zaman zorluklar
çektiğimizi biliyoruz. Sizlerin bir çok konuda affına sığındık, hoş görülmeyi istedik. Siz değerli halkımızın
bizleri hem destek, hem hoşgörü, hem taktirle karşıladığınız için sonsuz teşekkürlerimi de bu vesile ile
bir kez daha sunuyorum. Sizler de biliyorsunuz ki yaptığımız, yapacağımız, planladığımız her hizmet
sizler için, sizlerin nesilleri içindir.
Bizler 2013 yılını da “Projeler Yılı” olarak ilan ediyoruz Alaşehir’i geleceğe hazırlayacak projeleri
hayata geçirirken, altyapı ve asfaltlama çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Bu projelerden biri “KENT
MEYDANI PROJESİ” dir. İlçemize ayrı bir hava katacak, görsel yönden güzelleştirecek ve marka şehir
olma yönünde katkı sağlayacak bu projeye sürpriz projelerle devam edeceğiz.
Sevgili Alaşehirliler, enerjimiz, heyecanımız ve arzularımızın bizi çok daha fazlası için zorladığı bir
aşamadayız. Sizinle başladık, sizinle sürdüreceğiz...
Sevgi ve saygılarımla
Dr. Gökhan KARAÇOBAN
Belediye Başkanı

MİSYONUMUZ

Alaşehir’de Yaşayanların Hayat Kalitesini Yükseltmek ve
Alaşehir’imize Geleceğe Taşımak
Misyon kısaca, kurumun kişiliği, kimliği ve varlık nedeni olup kuruluşun “varlık sebebim nedir?”
yani “Niçin varım?” sorusuna verdiği cevaptır. Belediyeler, belde ve belde halkının ortak nitelikteki
medeni ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. Gelişen ve değişen
dünyamızda insanlarımızın ve şehirlerimizin ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Ekonomik
ve sosyal gelişmeye paralel olarak temel ihtiyaçları karşılanan toplumda yeni talepler ortaya
çıkmaktadır. Belediyeler, belde ve belde halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren
kuruluşlar olarak, kentin gelişimini ve kent insanının ihtiyaçlarını sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde
karşılamak zorundadırlar.
Belediyeler; şehirlerin planlanmasından imara uygun yapılaşmasının sağlanmasına, su, kanal, yol gibi
alt yapı hizmetlerinden, park, otopark, oyun parkı, spor alanları ve tesisleri gibi toplumsal yaşam için
zorunlu olan donatı alanlarına, halkın sağlığı için işyeri denetimlerinden, toplumsal nizam için gerekli
önlemleri almaya, beldenin temizliğinin sağlanmasından, çevrenin korunmasına, ihtiyaç sahiplerine
sosyal yardımlarda bulunmaktan, kültürel faaliyetlerin organize edilmesine kadar çok değişik alanlarda
hizmet vermekle yükümlüdür. Bu görevlerinin yanı sıra 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yeni görev ve
yetkiler de belediyelere verilmiştir. Acil yardım, kurtarma, ambulans, şehir içi trafik, turizm, tanıtım,
okul öncesi eğitim, devlete ait okulların bakım, onarım ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık
tesisleri, kültürel ve tabiat varlıklarının korunması gibi hizmetlerin yanı sıra “ekonomi ve ticaretin
geliştirilmesi” gibi ekonomik kalkınma ile ilgili görev ve yetkiler de verilmiştir. Belediyelerin görev ve
yetkilerine bakıldığında, bir insanın doğumundan ölümüne kadar geçen süre içerisindeki her
aşamasında belediyelere sorumluluk yüklendiği görülmektedir. Dolayısıyla belediyeler kentlerin gelişimi
ve kentte yaşayanların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır.
Belediyelerimizin bu görevleri etkin biçimde yerine getirmeleri, kenti, huzur ve refah içerisinde yaşanan
bir yerleşim birimi haline getirir. Bu nedenle Alaşehir’de Yaşayanların Hayat Kalitesini Yükseltmek ve
Alaşehir’imize Geleceğe Taşımak bizim Misyonumuz dur. Görevimiz Âlâ şehir oluşturmaktır.

VİZYONUMUZ

Yüreğimizde İnsan Sevgisi ve Bu Topraklarda Yeşermiş
Medeniyetin Yönetim Anlayışıyla Hayalinizdeki Alaşehir’i Kurmak
Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecektir. İnsan grupları tarafından benimsenen
bir idealdir, bir ümittir. Daha açık bir ifade ile Vizyon; kuruluşun “Ne olmak istiyoruz” sorusuna vereceği
cevaptır. Kuruluş amacı toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak olan ve toplumdan aldığı yetki ile ve
yine toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üreten kamu yönetimi, uzun süredir sürekli
eleştirilmektedir. Kaynakların israf edildiği, halkın görüş ve değerlendirmelerine yer verilmediği,
kırtasiyecilikle özdeşleşen bürokratik anlayışla hareket edildiği, formalitelere bağlı kalmak uğruna sorun
çözme anlayışının feda edildiği ve benzeri birçok eleştiri yapılmaktadır. Uzun yıllar devletten bekleyen,
devlet karşısında kendisini hesap verme konumunda gören birey ve toplum, demokrasi kültürünün ve
özgürlüklerinin gelişmesi ile etkilenen olmaktan çıkarak etkileyen olma aşamasına girmiştir. Artık, kamu
yönetiminin kendisine hizmet amacıyla kurulduğu ve dolayısıyla asıl patronun kendisi olduğu bilincine
ulaşan toplum, kendisine sunulanla yetinmemektedir. Kamu yönetimine yönelik eleştirilerdeki artış,
kamu yönetiminin yerelde örgütlenmesi olan belediyeleri de kapsamaktadır. Halka daha yakın oldukları

için belediyelerin icraatları daha geniş bir kitle tarafından ve daha yakından takip edilmekte; bu da
eleştirilere zemin hazırlamaktadır. Belediyeler belde ve belde halkına hizmet için kurulmuş kamu tüzel
kişilikleri oldukları için beldeye ve belde halkına yönelik hizmetler sunmaktadırlar. Dolayısıyla,
belediyeler için kalite, belde ve belde halkına sunulacak hizmetlerin istenilen özelliklere sahip olmasıdır.
Burada kalite kavramındaki etkinlik, verimlilik ve zamanında sunumunun önemi de göz önünde
bulundurulması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında belediyeler için kalite; belde ve belde halkına
yönelik hizmetlerin kendilerinden beklenen özellikleri taşıyan, etkin ve verimli biçimde ve zamanında
üretilen ürün veya hizmet olmalarını gerektirmektedir. Bir belediye hizmetinin hizmete bağlı özellikleri
tamamen taşıması, etkin, verimli ve zamanında üretilmesi de yeterli değildir. Bu hizmetin aynı
zamanda vatandaşı memnun edecek biçimde sunulması da önem arz etmektedir. Vatandaşın belediye
hizmetlerinden beklentisi her geçen gün nitelik ve nicelik yönünden artmaktadır. Artık sadece daha
fazla hizmet değil, daha kaliteli hizmet talep edilmektedir.
Alaşehir Belediyesi, Alaşehir halkının belediyeden beklediği hizmetleri kaliteli, verimli, etkin
biçimde gerçekleştirmeyi ve Yüreğimizde İnsan Sevgisi ve Bu Topraklarda Yeşermiş Medeniyetin
Yönetim Anlayışıyla Hayalinizdeki Alaşehir’i Kurmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir.

İLKELERİMİZ

İnsan odaklı olmak
Alaşehir Belediye Yönetimi olarak temel ilkemiz insan odaklı hizmettir. Çünkü kamu kurumları ve
belediye, insana hizmet etmek için vardır. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düşüncesinden hareket eden
belediyemiz, bütün hizmet politikalarının merkezine insanı koymuştur.

Katılımcı yönetim
Demokrasiyi üstün kılan, halkın siyasal sisteme katılımı ve denetimidir. Katılımın amacı siyaseti
ve yönetimi etkilemektir. Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar
diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları
etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı
sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden,
toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar.

Şeffaflık, hesap verebilirlik
Gizlilik; kamu yönetimindeki yolsuzluğun, verimsizliğin, kayırmacılığın, politik ayrımcılığın en
önemli sebepleri arasındadır. Bu olumsuzluklar da kamu yönetiminin kendisinden beklenen
fonksiyonları yerine getirmesini engellemekte, toplumsal kaynakları verimsiz kullanımla harcamakta ve
halkın kamu kurumlarına olan güvenini zedelemektedir. Şeffaflığın temeli ilgili olan herkesin gereksinim
duyduğu bilgiye erişebilmesinin sağlanmasıdır. Belediyelerimiz, şeffaflığın bir gereği olarak hesap
verebilirlik ilkesine de sahip olmalıdır. Vatandaş, “yetki veren” dir ve kamu yönetiminin kendisine yetki
veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir
ve belediyemiz için bu yaklaşım temel ilkelerimizdendir.

Eşitlik ve adalet
Belediyemizin karar ve uygulamalarının adalete dayanması, hizmette adil olunması temel
ilkelerimizdendir. Adalet, idarenin bütün eylem ve işlemlerinde temel alması gereken en yüce değerdir.
Adil hizmet, hizmetin öncelik sırasına göre verilmesini gerektirir. Adil yönetim de haklının hakkını
teslimi gerektirir. Belediyemiz hizmet sunumunda Alaşehir’de yaşayan herkesi aynı önemde kabul eder
ve kimsenin ayrıcalıklı olmasına müsaade etmez.

Kaliteli hizmet
Vizyonumuzun açıklamasında da belirtildiği gibi, belediyemizin kalite politikasına göre; belde ve
belde halkına yönelik hizmetlerin, kendilerinden beklenen özellikleri taşıyan, etkin ve verimli biçimde ve
zamanında üretilen ürün veya hizmet olmalarını gerektirmektedir.

Sorumluluk
Alaşehir Belediyesi, misyonunun gereği olarak Alaşehir’in gelişimi ve Alaşehirlilerin ortak
ihtiyaçlarını en etkin, verimli ve kaliteli biçimde karşılanması için kendisini sorumlu olarak kabul eder.

Sorun çözücü/mazeret üretmeyen
Belediyemiz, Alaşehir’in ve Alaşehirlilerin ihtiyaçlarını karşılama, onlara kentsel hizmet sunma
konusunda karşılaşacağı sorunlara çözüm üretmekle kendisini zorunlu görmektedir. Belediyemiz,
sorunlar karşısında mazeret üretmek veya mazeretlerin ardına sığınmak değil, çözüm üretme
konumunda olduğunun bilincindedir.

Planlı-programlı çalışma
Alaşehir Belediyesi, planlı-programlı çalışmayı temel ilkeleri arasında kabul eder.

Çalışanlarıyla bütünleşmek
Belediyemiz, çalışanlarının belediye faaliyetlerine daha etkin ve gönüllü katılımı yolu ile
hizmetleri nitelik ve nicelik yönünden geliştirmeyi temel ilkeleri arasında kabul etmektedir.

Sürekli eğitim, gelişim
İlçe ve ilçe halkına daha iyi hizmet verebilmek için sürekli gelişim çabası içerisinde olmamız
gereklidir. “Bir günü bir gününe denk olan ziyandadır” anlayışından hareketle her gün daha iyiye, daha
güzele ulaşmak, nitelik ve nicelik olarak daha fazla hizmet üretmek için sürekli gelişim anlayışıyla
hareket etmemiz gerekmektedir. Sürekli iyileştirme çalışmalarında esas alınması gereken süreçler ve
çalışanlardır. Kurumumuzun tüm kademelerinde düzenli eğitim gerekli görülmektedir. Çünkü, bilgi ve
becerileri gelişen çalışanların kuruma katkı dereceleri de artacaktır. Eğitim ve beceri düzeyi yüksek
personelin kuruma katkısı tartışılmaz bir gerçektir.

Bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma
Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli kaynaktır. Hızlı değişim
ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyeler bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme
dönüştürme becerisini gösterebildikleri oranda başarıyı yakalayacaklardır. Bu sebeple Alaşehir
Belediyesi olarak bilgiye ulaşmayı ve bilgiyi kullanmayı temel ilkelerimiz arasında kabul ediyoruz.

Sosyal ve kültürel politikalar
Sosyal belediyecilik; kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını
kapsayacak şekilde sosyal amaca kanalize eden; işsiz ve kimsesizlere yardım yapılması, sosyal
dayanışma ve entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyo – kültürel faaliyet ve çalışmaların
gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarının yapılmasını öngören; bireyler ve toplumsal
kesimler arasında zayıflayan sosyal güvenlik ve adalet mefhumunu güçlendirmeye yönelik olarak
mahalli idarelere sosyalleştirme ve sosyal kontrol işlevleri yükleyen bir modeldir. Belediyemiz sosyal

sorumluluklarının bilincinde, sosyal kalkınmayı artırıcı çalışmalar gerçekleştirmeyi temel ilkeleri arasında
kabul etmektedir.

Etkin kaynak yönetimi
Alaşehir Belediyesi, sahip olduğu mali, beşeri, fiziki kaynakları doğru yerde ve doğru biçimde
kullanarak etkinlik ve verimlilik ilkesine riayet edecektir. Alaşehir Belediye Yönetimimiz, sadece kendi
kaynaklarını değil, ilçemiz ve ülkemizin yatırımcı firmalarının sosyal duyarlılıklarını Alaşehir’imizin
kalkınmasında etkin bir güç ve kaynak olarak kullanmayı hedeflemektedir.

Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme
Belediyelerimiz, “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme
imkânından ödün vermeksizin karşılamak”, doğaya ve çevreye karşı gereken hassasiyeti korumak ve
kentlerimizi içinde yaşayanlara huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir
yerleşim alanına dönüştürmekle yükümlüdürler. Alaşehir Belediyesi, Alaşehir’in gelişimini çevreye
duyarlı, gelecek nesillerimizin de haklarına saygılı biçimde gerçekleştirmeyi ve ilçemizin sağlıklı
yapılanmasını temel ilkeleri arasında kabul eder.

Gelişen teknolojiden azami ölçüde yararlanma
Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli kaynaktır. Hızlı değişim
ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyemiz bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme
dönüştürme becerisini gösterebildiği oranda başarıyı yakalayacaktır. Bu amaçla eğitim ve araştırma
faaliyetlerinin yanı sıra başta bilişim teknolojisi olmak üzere etkinlik ve verimlilik artışı sağlayan
teknolojiden azami yararlanma ilkemizdir.

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 14 ve 15.
Maddesinde aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.
Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı, coğrafî ve kent bilgi sistemleri, çevre
ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik,
defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım,
gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin
geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen
belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya
yaptırabilir. Her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir. Sağlıkla ilgili her türlü tesisi
açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem
taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir,
korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere,
amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları
düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara
belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (İptal İkinci Fıkra: Anayasa
Mahkemesi’nin 24.1.2007 tarihli ve E. 2005/95, K.2007/5 sayılı Kararı ile ) Hizmetlerin yerine
getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet
sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü
faaliyet ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları
koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı
vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh,
tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili
gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve
yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek
ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil
her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve
depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan
sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa
etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre
yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce
açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine
karar vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve
denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış
yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek. İzinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men
edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına,
cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara
n) Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini
kentin belirli yerlerinde toplamak. Hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaştırılmış petrol gazı
(LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış
yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri
almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile
taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek. Durak yerleri ile
karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve
işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin
gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve
denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri
Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir. Toplu taşıma
hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği
gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla
yerine getirebilir.
İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri
ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla;
Turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal
gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz
olarak yapabilir veya yaptırabilir. Bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim,
sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir
bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek
amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu
hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri
haczedilemez.

ORGANLAR
5393 sayılı Belediye Kanununa göre belediye yönetiminin organları; “belediye başkanı”,
“belediye meclisi” ve “Belediye Encümeni”nden oluşmaktadır. Aşağıda bu organlara ilişkin görev
tanımları ilgili organik kanundaki yasal dayanaklar gösterilerek verilmiştir.

BELEDİYE BAŞKANI
(5393 sayılı Belediye Kanunu/ 38. Madde)
Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, Belediyenin hak
ve menfaatlerini korumak.
Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini
oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans
ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise
sunmak,
Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil
etmek veya vekil tayin etmek,
Meclise ve encümene başkanlık etmek,
Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak,
Bütçeyi uygulamak. Bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek,
Belediye personelini atamak,
Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek,
Şartsız bağışları kabul etmek,
Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri
yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını
gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

BELEDİYE MECLİSİ
(5393 sayılı Belediye Kanunu/ 18. Madde)
Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin
performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel
sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre
düzeni plânını kabul etmek.(Ek cümle: 1.7.2006–5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan
Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili
Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından
onaylanır.
Borçlanmaya Karar vermek,
Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli
bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla
kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar
vermek.
Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı
hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
Şartlı bağışları kabul etmek,
Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye
uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu
ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret
modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve
değiştirilmesine karar vermek.
Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması,
birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem,
flama ve benzerlerini kabul etmek.
Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar
vermek.
Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle
karşılıklı iş birliği yapılmasına, kardeş kent ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri
geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine, bu
çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek,
Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek,
Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul
etmek.

BELEDİYE ENCÜMENİ
(5393 sayılı Belediye Kanunu/ 34. Madde)
Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine
görüş bildirmek.
Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
Kanunlarda öngörülen cezaları vermek,
Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile
tasfiyesine karar vermek.
Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç
yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemektir.

Alaşehir Coğrafi Konum Ege Bölgesi’nde
Bozdağların Kuzeye bakan yönünde üç tepeler
üzerine kurulmuştur. Manisa iline bağlı,
yüzölçümü 977 km2 olan bir ilçedir. Batısında
Salihli, doğusunda Sarıgöl ve Eşme ilçeleri
güneyden Nazilli ve Kuyucak, kuzeyden ise Kula
ilçeleri
ile çevrilidir.
Deniz
seviyesinden
yüksekliği 189m. olan Alaşehir’in Manisa iline
uzaklığı 110 km dir. Ege denizine uzaklığı kara
yolundan 145 km dir.
Türkiye’nin
ve
bölgenin
önemli
akarsularından birisi olan Gediz Nehri’nin bir
kolu olan, Alaşehir çayı, ilçenin güney
doğusunda bulunan 1430m. Yüksekliğindeki Çal
dağlarından doğar. Kar ve yağmur suları ile
beslenir. Düzensizdir. Bu vadi 3. Zaman
sonlarıyla 4. Zaman başlarında olmuş büyük bir
graben sahasıdır. Alaşehir Ovası tektonik
hareketler sonucunda oluştuğundan sık sık yer
sarsıntılarına uğramaktadır.

YÜZÖLÇÜMÜ
:
TOPLAM İMAR PLANI ALANI
:
İMAR PLANI İÇİNDEKİ YEŞİL ALAN
:
TOPLAM MÜCAVİR ALAN
:
YERLEŞİM ALANI
:
1.2. VE 3. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI:

29.125.000 M²
7.850.000 M²
125.000 M²
1.663.000 M²
5.800.000 M²
1.550.000 M²

ALAŞEHİR İLÇESİ İMAR PLANLI ALANI VE İLAVE
İMAR PLAN ALANLARI GÖRÜNTÜSÜ

ALAŞEHİR İLÇESİ MAHALLELERİN
TAMAMINI GÖSTERİR GÖRÜNTÜSÜ
Alaşehir İlçesine ait mahalleler:
Yenimahalle – Beşeylül – İstasyon – Kurtuluş
– Sakarya – Sarısu – Soğuksu – Şeyhsinan –
Esentepe – Hacıbey – Fatih – Ilıca –
Menderes – Barış (Akarca) - Yenice

ALAŞEHİR İLÇESİ SİT ALANINI
GÖSTERİR PLAN GÖRÜNTÜSÜ

Derece Doğal (Tabii) Sit: Bilimsel muhafaza
açısından evrensel değeri olan, ilginç özellik
ve güzelliklere sahip olması ve ender
bulunması nedeniyle kamu yararı açısından
mutlaka korunması gerekli olan, korumaya
yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen
korunacak alanlardır..

II. Derece Doğal (Tabii) Sit doğal yapının
korunması ve geliştirilmesi yanında kamu
yararı göz önüne alınarak kullanıma
açılabilecek alanlardır.

III. Derece Doğal (Tabii) Sit doğal yapının
korunması ve geliştirilmesi yolunda, yörenin
potansiyeli ve kullanım özelliği de göz
önünde tutularak konut kullanımına da
açılabilecek alanlardır. Daha çok zarar gören
alanlardır.

Alaşehir ilçesi 65 Köy, 6 Belde ve 15 mahalleden ibarettir.
Alaşehir İlçesinin Merkez Nüfusu
TOPLAM
2012 YILI

48147

ERKEK NÜFUS
24331

BAYAN NÜFUS
23816

TOPLAM

KÖYLER
AKKEÇİLİ KÖYÜ
ALHAN KÖYÜ
AZITEPE KÖYÜ
BADINCA KÖYÜ
BAHADIR KÖYÜ
BAHÇEDERE KÖYÜ
BAHÇELİ KÖYÜ
BAKLACI KÖYÜ
BELENYAKA KÖYÜ
CABERFAKILI KÖYÜ
ÇAĞLAYAN KÖYÜ
ÇAKIRCAALİ KÖYÜ
ÇAMLIBEL KÖYÜ
ÇARIKBOZDAĞ KÖYÜ
ÇARIKKARALAR KÖYÜ
ÇEŞNELİ KÖYÜ
DAĞARLAR KÖYÜ
DAĞHACIYUSUF KÖYÜ
DELEMENLER KÖYÜ
ERENKÖY KÖYÜ
EVRENLİ KÖYÜ
GİRELLİ KÖYÜ
GÖBEKLİ KÖYÜ
GÜLENYAKA KÖYÜ
GÜLPINAR KÖYÜ
GÜMÜŞÇAY KÖYÜ
GÜRSU KÖYÜ
HACIALİLER KÖYÜ
HORZUMALAYAKA KÖYÜ
HORZUMEMBELLİ KÖYÜ
HORZUMKESERLER KÖYÜ
HORZUMSAZDERE KÖYÜ

KASABALAR

TOPLAM

KAVAKLIDERE
KEMALİYE
KİLLİK
PİYADELER
ULUDERBENT
YEŞİLYURT

4913
1599
2477
1552
2885
3707

686
535
412
447
817
91
199
1078
666
622
381
456
166
444
151
468
712
1652
2050
178
338
1297
418
216
490
818
142
533
302
168
766
204

ERKEK BAYAN
NÜFUS NÜFUS ILGIN KÖYÜ
337
349 IŞIKLAR KÖYÜ
274
261 İSMETİYE KÖYÜ
204
208 KARACALAR KÖYÜ
225
222 KARADAĞ KÖYÜ
425
392 KASAPLI KÖYÜ
41
50 KESTANEDERESİ KÖYÜ
95
104 KOZLUCA KÖYÜ
530
548 KURUDERE KÖYÜ
345
321 MATARLI KÖYÜ
322
300 NARLIDERE KÖYÜ
199
182 OSMANİYE KÖYÜ
227
229 ÖRENCİK KÖYÜ
88
78 ÖRNEKKÖY KÖYÜ
223
221 SARIPINAR KÖYÜ
78
73 SELCE KÖYÜ
241
227 SERİNYAYLA KÖYÜ
375
337 SOBRAN KÖYÜ
832
820 SOĞANLI KÖYÜ
1011
1039 SOĞUKYURT KÖYÜ
95
83 SUBAŞI KÖYÜ
165
173 ŞAHYAR KÖYÜ
642
655 TEPEKÖY KÖYÜ
216
202 TOYGAR KÖYÜ
109
107 TÜRKMEN KÖYÜ
258
232 ÜZÜMLÜ KÖYÜ
403
415 YENİKÖY KÖYÜ
69
73 YUVACALI KÖYÜ
263
270 AYDOĞDU KÖYÜ
163
139 CABERBURHAN KÖYÜ
86
82 CABERKAMARA KÖYÜ
401
365 İSMAİLBEY KÖYÜ
108
96 SERİNKÖY KÖYÜ

ERKEK BAYAN
NÜFUS NÜFUS
2429
2484
800
799
1247
1230
778
774
1473
1412
1805
1902

280
722
234
236
263
702
144
591
240
114
506
572
688
319
769
246
792
746
526
294
932
729
1985
456
198
287
515
130
450
715
327
123
131

131
356
123
119
141
349
76
299
125
57
254
299
361
163
393
123
393
383
256
145
451
375
991
224
99
142
256
65
237
363
172
57
71

149
366
111
117
122
353
68
292
115
57
252
273
327
156
376
123
399
363
270
149
481
354
994
232
99
145
259
65
213
352
155
66
60

Binaları;
MAHALLE ADI

ADI

MENDERES

ASRİ MEZAR LOJMANI 1 ADET

HACIBEY

2 ADET YENİ MEZAR LOJMANI

YENİCE

BAŞKANLIK KONUTU

SOGUKSU

AZİZİN ÇAY BAH. BİNASI

SOGUKSU

BAHÇELİ KARGİR DEPO VE BİNA

SOGUKSU(BALIK PAZ.)

19 DÜKKAN, BAH.KAH.D.SAL.

SOGUKSU

HAMAM

ŞEHSİNAN

TOPTEPE SOSYAL TESİSLERİ VE MESİRE ALANI

BEŞEYLÜL

ORTAOKUL İÇME SUYU DEPOSU

ESENTEPE

ESEN TEPE İÇME SUYU DEPOSU

YENİ MAHALLE

YENİ MAHALLE İÇME SUYU DEPOSU

ESENTEPE

TOPTEPE ARKASI SONDAJ BİNASI

ŞEYH SİNAN

BAHÇE ARASI SONDAJ BİNASI

BEŞEYLÜL

TEMİZLİK HİZM. BİNASI

BEŞEYLÜL

TERMİNAL

GİRELLİ

İÇME SUYU ARITMA TESİSİ

BAKLACI

4 ADET DEPO VE ŞELALE SOSYAL TESİSLERİ

BAKLACI (ATIKSU)

2 DEPO+2 LOJMAN+1 İDARİ BİNA

BEŞEYLÜL

SOĞUK HAVA BİNASI

BEŞEYLÜL

BELEDİYE HİZMET BİNASI

BEŞEYLÜL

BELEDİYE EK HİZMET BİNASI

YENİCE

BELEDİYE SOSYAL TESİSİ B.

AKARCA

MEZBAHA BİNASI

ILICA

YÜZME HAVUZU

ILICA

SPOR TESİSİ VE BİNASI

ILICA

KIR RESTORAN

ILICA

SARIKIZ MADEN SUYU BİNASI+TES.

ILICA

SARIKIZ SOSYAL TESİSLERİ

MENDERES

İTFAİYE BİNASI+KADEME

BEŞEYLÜL

PAZARYERİ

SOĞUKSU

ŞEHİR SİNEMASI

BEŞEYLÜL

HAL BİNASI

YENİMAHALLE

YENİMAHALLE DÜĞÜN SALONU

Araziler;
YER VEYA MEVKİİ ADI

YÜZ ÖLÇÜMÜ M2

GİRELLİ

17.500,00

BADINCA

115.936,00

Arsaları;
MAHALLE ADI

YÜZÖLÇÜMÜ M2

ESENTEPE

938,21

İSTASYON

891,84

KURTULUŞ
YENİ MAHALLE
BEŞEYLÜL

56.448,00
847,16
65,06

FATİH

1.882,00

HACIBEY

1.178,00

SARISU
SOĞUKSU
ILICA

176,42
121
41,13

YENİCE

1.879,65

ŞEHSİNAN

2.460,06

Araçlar ;

SIRA
PLAKA
NO

ARAÇ TİPİ

1

45 Z 0482

50 NC KAMYONET

1984

2

45 ZD 869

FATİH KAMYON

1991

3

45 ZD 870

FATİH KAMYON

1991

4

45 ZD 871

FATİH KAMYON

1991

5

45 Z 0363

Doç kamyon hurda

1992

6

45 Z 0054

01.07.2011 tarihli

1986

7

45 ZH 786

FORT İTFAYE

1967

8

45 ZH 479

KARGO İTFAYE

1986

9

45 ZK 567

FATİH İTFAYE

1992

10

45 ZF 131

FİAT TRAKTÖR

1992

11

45 ZF132

FİAT TRAKTÖR

1992

12

45 ZF 134

FİAT TRAKTÖR

1992

13

45 ZF 135

FİAT TRAKTÖR

1992

14

45 ZF 136

FİAT TRAKTÖR

1992

15

45 ZF 137

FİAT TRAKTÖR

1992

16

45 ZF 138

FİAT TRAKTÖR

1992

17

45 ZF 139

FİAT TRAKTÖR

1992

18

45 ZC 402

FİAT TRAKTÖR

1990

19

45 LS 022

FİAT TRAKTÖR

1989

20

45 LS 023

FİAT TRAKTÖR

1989

21

45 Z 0663

MF TRAKTÖR

2001

22

45 Z 0664

MF TRAKTÖR

2001

23

45 ZH 296 (şirket)

MF TRAKTÖR

2001

24

45 ZH 412 (şirket)

MF TRAKTÖR

2001

25

45 ZH 203

CENAZE YIKAMA

1985

26

45 ZZ 186

Cenaze Yıkama

27

45 ZH 729 (şirket)

Cenaze Taşıma

28

45 ZL 965 (şirket)

ISIZU İTFAYE

2000

29

45 ZL 474 (şirket)

ISIZU

2000

30

45 ZL 041 (şirket)

ISUZU H.MDR

2000

31

45 ZD 268 (şirket)

DUCADU

2001

32

45 ZS 176

KİA KAMYONET

2000

33

45 ZV 244 (şirket)

ISUZU MEZBAA

1998

34

45 ZV 505 ambulans

01.06.2011 tarihli

1999

35

45 ZT 999 Makam

02.02.2012 tarihli

2000

36

SCARAB MİNAR

SÜPÜRGE

37

JAMBAK KOMP.KIRI

38

6610 FORD

KEPÇE

1986

39

50 D MF

KEPÇE

1984

40

WA 320-1 KOMATSU
WB 98A-1KOMATSU

KEPÇE
KEPÇE

1987
1998

41

ARAÇ
MODELİ

1985

42
43

WB 70A KOMATSU

KEPÇE

1998

PJ200 KOMATSU

KEPÇE

1998

44

CAT EKSKAVATOR M316C

Beygir gücü 103

2006

45

DOZER İŞ MAKİNASI

D6C

1976

46

MAKSAM

GRAYDER

1984

47

45 Z 0630 İTFAİYE SULAMA FATİH KAMYON

2001

48

45 Z 0631

FATİH KAMYON

2001

49

45 ZF 884

FATİH KAMYON

1992

50

45 ZR 233 VİLANJÖR

FATİH KAMYON

1994

51

45 ZC 153

FİAT DOBLO

2006

52

45 Z 5999

FİAT DOBLO

2006

53

45 ZT 110 MİTSUBİHSİ

İTFAİYE

2009

54

45 KA 0135 MİTSUBİHSİ

İTFAİYE

2009

55

BÜZ ŞANTİYESİ D30G

FORKLİFT DOOSAN

2006

56

YENİ SİLİNDİR PANCAR

MAKİNA

57

KÜÇÜK SİLİNDİR PALME

SİLİNDİR

58

KÜÇÜK EL SİLİNDİRİ

PANCAR

59

45 ZA 842

MOBİLLETTE

1999

60

45 ZL 617

MOBİLLETTE

1992

61

45 ZV 714

Mobilette-Hurda

1998

62

45 ZA 397

MOBİLLETTE

1999

63

45 Z 0628

MOBİLLETTE

2000

64

45 Z 0629

MOBİLLETTE

2000

65

45 ZU 925

PLANET 5

2000

66

45 EN 396

PLANET 5

67

45 Z 1827

PLANET 5

2004

68

45 Z 1829

PLANET 5

2004

69

45 Z 3095

PLANET 5

2005

70

45 Z 3096

PLANET 5

2005

71

45 Z 3094

YAMAHA

2005

72

45 Z 1830

YAMAHA

2005

73

45 Z 2698

MONDİAL Hurda

2005

74

45 Z 2798

MONDİAL Hurda

2005

75

45 Z 6866

YAMAHA

2005

76

45 Z 6864

YAMAHA

2005

77

45 Z 6865

YAMAHA

2005

78

45 Z 6867

YAMAHA

2005

79

45 Z 2699

MONDİAL

2005

80

45 Z 0670

PLANET 5

2000

81

45 Z 9464

KANUNİ çalıntı

2008

82

45 Z 9465

KANUNİ

2008

83

45 Z 9466

KANUNİ

2008

84

45 Z 2801

85

45 KA 1695 CENAZE TAŞI

BMC

2009

86

45 ZZ 143

MOBİLLETTE

2002

MONDİAL Hurda

2005

87

45 Z 3104

PLANET 5

2005

88

45 ZU 950 (şirket)

DOC KAMYON

1995

89

45 ZZ 110 İTFAİYE

MOTORSİKLET

2009

90

64 LK 895 (şirket)

220 DEV FATİH

1997

91

45 Z 6683

MOTORSİKLET

2006

92

45 Z 1831

YAMAHA

2005

93

SKYGO

MOTORSİKLET

94

45 KA 2515

MARTİAN

95

45 ZC 112 AMBULANS

MERCEDES

96

GRAYDER

ŞAMPİYON 7300

1988

97

45 KA 5569

MONDEAL

2011

98

45 KA 3098 ÇELİK

MOTORSİKLET

99

45 KA 5617

MOTORSİKLET

2011

100 45 KA 5618

MOTORSİKLET

2011

2007

101 45 KA 6041 EKVATOR 25/32 FORD KARGO

2011

102 45 KA 6042 EKVATOR 25/32 FORD KARGO

2011

103 45 KA 6043 EKVATOR 25/32 FORD KARGO

2011

104 45 KA 6044 EKVATOR 25/32 FORD KARGO

2011

105 TV35A 50791 HMK 102B

HİDROMEK

2011

106 TH35A 50794 HMK 102B

HİDROMEK

2011

107 45 Z 4083

PLANET 5

108 45 ZH 001 RENAULT

MAKAM ARACI

2011

109 45 ZN 322 MOTORSİKLET

MEZAR MEMURLUĞU

1992

110 SAFER ASFALT FİNİŞERİ

FEN İŞL. MÜD.

2004

111 BİTELLİ TOPRAK SİLİNDİRİ

FEN İŞL. MÜD.

1998

112 Beton silme, kesme,sıkıştır

FEN İŞL. MÜD.

113 45 KA 8458 (şirket)

Halkla ilişkiler.

114 HİTACHİ Mini Ekskavatör

FEN İŞL.MÜD.

115 45 NE 601 50NC Kamyonet

FEN İŞL MÜD.

ve sosyal tesisler;

ÇEŞİTLİ İŞYERLERİ (DÜKKAN)

126 adet

BÜFELER

24 adet

SİNEMA

1 adet

CEP SİNEMA

1 adet

HALI SAHALAR
YÜZME HAVUZU

2 adet
1 adet

ŞİŞELEME FAB. ( SARIKIZ )

1 adet

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair
Yönetmelikteki Tasnif Cetvelleri, Adrese Dayalı Nüfus Sayımında belirlenen nüfuslara uygun olarak
yeniden düzenlenmiş, 27 Kasım 2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir. Yeni yapılan düzenleme ile, Norm Kadro Standartları Cetveli’nin D12 Grubunda yer
almaktayken D13 grubuna yükseltilmiştir. Bu grupta da Memur kadro sayısı toplamı 230, Sürekli İşçi
kadro toplamı da 115 olarak belirlenmiştir.
230 Memur kadromuzun 47 adedi Dolu, 183 adedi boş, 115 Sürekli İşçi kadromuzun ise 86
adedi dolu, 29 adedi Boş durumdadır. Kurumumuzda 5393 sayılı Kanunun 49.maddesine, istinaden 18
Teknik personel 1 adet Avukat Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesi ile çalışmakta, Belediyemizden
Temizlik, Park Bahçe ve Veterinerlik hizmetlerinde ihale yolu ile iş alan taşeron Firmalarda ise 246
Belediyemizin şirketinde ise 21 personel görev yapmaktadır.
Yönetmelikteki D13 grubunda 8 ana Müdürlük kadrosu
ve 8 seçmeli müdürlük kadrosu olmak üzere toplam 16
Müdürlük kadrosu İhdas edilmiştir. Belediyemiz 2012 Mali
yılında, 1 ‘i Özel Kalem hizmetleri, 10 adedi Müdürlük olmak
üzere 11 Harcama Birimi ile bütçede yer almıştır. Tablomuzda
görülen bu Harcama birimleri Yetkilileri ve bunlara bağlı alt
birimleri ise;

Ö
Özzeell K
Kaalleem
m
Ziya DEMİREL
* Başkanlık-Meclis ve Encümen Faaliyetleri
* İşyeri Hekimliği Hizmetleri ( Muharrem CENGİZ )
* Bilgi İşlem Servisi ( Levent ÖZKAN )

YYaazzıı İİşşlleerrii M
Müüddüürrllüüğğüü
Sevil DERİCİOĞLU
* Yazı İşleri Servisi
* Evlendirme
* İlan Hizmetleri

M
Maallii H
Hiizzm
meettlleerr M
Müüddüürrllüüğğüü
Hasan ERAYBAT
* Mali Hizmetler Müdürlüğü ( Cemal PINAR )
* İnsan Kaynakları Şefliği ( Serap AKBAŞ )
* Tahakkuk Servisi Şefliği ( Bahattin ARGIT )
* Tahsilât Servisi Şefliği ( Naime DEMİREL )
* Emlak Servisi Şefliği ( Mehmet DİKMEN )
* ÇTV Servisi Şefliği ( Murat İŞLER )
* Su Tahsilat Şefliği ( Nihat KARPAT )
* Otogar Çıkış Kontrol Şefliği ( İsmail BELER )
* Hal –Pazaryeri Müdürlüğü ( Mehmet ATA )

FFeenn İİşşlleerrii M
Müüddüürrllüüğğüü
Muammer İBİŞOĞLU
* Fen İşleri Müdürlüğü ( Cuma VURAL Müd. Yard. )
* Oto İkmal Servisi ( Ramazan TARIM )
* Mezarlık Hizmetleri ( Ummahan PAYLAN )
* Park ve Bahçeler Hizmetleri ( Kadriye ÖZDOĞAN )
* Kanalizasyon –Su Arıza (Mehmet KEDİCİ)
* Elektrik hizmetleri ( Ramazan KILINÇ)
* Şantiye hizmetleri (Emin NAMLI)

İİm
maarr vvee Ş
Şeehhiirrcciilliikk H
Hiizzm
meettlleerrii M
Müüddüürrllüüğğüü
Hasan AK
* İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Mehmet Faruk AKKAYA)
* Harita proje planlama
* Ruhsat Denetim ve Düzenleme ( Ahmet BİRGÜL)
* Numarataj Memurluğu

BELEDİYE MECLİSİ

İİttffaaiiyyee M
Müüddüürrllüüğğüü
Süleyman MORGÜL

BELEDİYE
ENCÜMENİ
* İtfaiye Hizmetleri Servisi

Z
Zaabbııttaa M
Müüddüürrllüüğğüü
Mustafa AKSAKAL

BELEDİYE
BAŞKANI

BAŞKAN
YARDIMCISI

* Zabıta Hizmetleri (Hayri TAĞ)
* İşyeri Açılış Ruhsatları (Rukiye ÜNLÜTÜRK)

H
Huukkuukk İİşşlleerrii M
Müüddüürrllüüğğüü
Hüseyin SAYAR
* Avukatlık Hizmetleri (Raziye KOÇANALI GİRGİN)
* İcra Takip Memurluğu (Nur Burçak DERELİOĞLU)

V
Veetteerriinneerr H
Hiizzm
meettlleerrii M
Müüddüürrllüüğğüü
Fatih ZEREN Veteriner Hekim
* Mezbaha Hizmetleri ( Ali AKDENİZ )

Ç
Çeevvrree K
Koorruum
maa vvee K
Koonnttrrooll H
Hiizzm
meettlleerrii M
Müüddüürrllüüğğüü
Halil KOÇ Çevre Mühendisi
* Atık Su Hizmetleri (Hüseyin BAŞOĞLU)
* İçme Suyu Hizmetleri (Erdal VATANSEVER)
* Temizlik Hizmetleri (Enver AKSU)

K
Küüllttüürr vvee S
Soossyyaall İİşşlleerr M
Müüddüürrllüüğğüü
Hasan DENİZ
* Engelliler Masası (Fehime GÜNGÖR)
* Basın Yayın Hizmetleri
* Halkla İlişkiler
* Spor Hizmetleri

ÖZEL KALEM
HİZMETLERİ
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK HİZM.
MÜDÜRLÜĞÜ
FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
İTFAİYE HİZM.
MÜD.LÜĞÜ
MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR VE ŞEHR.
HİZM.MÜD.LÜĞÜ
VETERİNER
HİZMETLERİ
ZABITA AMİRLİĞİ
HİZMETLERİ
ÇEVR. KOR. KONTR.
HİZM. MÜDÜRLÜĞÜ
TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR ve SOSYAL
İŞLER MÜD.LÜĞÜ

Alaşehir Belediyesinin çeşitli birimlerinde bulunan bilgisayar ve donanımların, teknik servis
hizmetleri, koruyucu ve periyodik bakım hizmetleri ile destek hizmetleri, belediye bünyesindeki Bilgi
İşlem Servisi tarafından yürütülmektedir. Birimlerimizden gelen istekler doğrultusunda periyodik olarak
güncellemeler yapılmaktadır.
3.1-

Belediye Yönetim Bilgi Sistemi

Belediyemiz Unix sisteminden sonra 2006 yılında
Oracle sistemine geçmiştir. Bu sistem 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunu ile 5393 sayılı belediye
kanununa uyumlu olup, belediyemizde yapılan bütün iş
ve işlemler bu sisteme adaptedir.
Belediyemizde
kullanılan
operasyonel
MIS
yazılımlarının içeriği ise; Belediyemiz MIS Uygulama
Yazılımları ile kurumumuz bütün bilgi sistemleri tek çatı
altın da toplanarak, ilişkisel yapıdaki tek bir veritabanı
üzerinden kullanıma açılmakta, operasyonel ve idari bütün faaliyetler için gereken bilgi alt yapısı
oluşturulmaktadır. Vatandaşlara sunulan hizmetin en kaliteli ve hızlı biçimde verilebilmesi için gereken
mekanizmalar kurularak, vatandaşın belediye hizmetlerine istediği platformdan ulaşabilmesi için gerekli
bilgi sistemi altyapısı sağlanmaktadır. Belediye’nin verdiği hizmetleri daha bilinçli bir şekilde, ihtiyacı
olan vatandaşlara yerinde ve zamanında ulaştırabilmesi için gereken analiz ve planlamaları yapabileceği
bütünleşik yapı kurulmakta;
bu sayede vatandaş odaklı bir Belediye Yönetim Bilgi Sistemi
oluşturulmaktadır.

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



Ortak Sicil Programı
Gelir Programları ( Emlak, Çevre Temizlik, Su, İlan
Reklam, Pazaryeri takip, Tahakkuk ve tahsilât)



İşçi Memur Personel Maaş Programı



İşçi Memur Özlük Programı

















Bütçe Muhasebe Programı (Analitik Bütçe, Tahakkuk Esaslı Muhasebe, Birim Bütçe)
Ruhsatlandırma Programı (İmar, İşyerleri)
Mernis Programı
Asker Aile Yardım Programı
İhale Takip Programı
Emlak İstimlâk Programı
Karar Destek Programı ( Meclis, Encümen, Komisyon ve Yazı)
Satın Alma ve Ambar Takip Programı
Evlendirme Programı
Zabıta Takip Programı
Randevu Takip Programı ( Telefon, Rehber, adres)
Numarataj Programı
Evrak Takip Programı
Şikâyet İstek Programı
Veterinerlik Programı
FAYDALARI

Belediye içerisinde oluşturulacak bütünleşik yapı ile iş adımlarının gerçekleştirilmesinde
zamandan tasarruf sağlanacak, verinin tek bir yerden girilerek, yetkilendirme çerçevesinde her yerden
kullanılabilmesi; etkinlik ve üretkenliğin artması sağlanacak, kurumsal kaynak planlaması mantığı
güden bir yapı kurulacaktır.
3.2- Güvenlik Sistemleri
3.2.a – Yazılımsal Güvenlik
Belediyede kurulu bulunan sistem güvenliği
Kaspersky Antivirüs programıyla sağlanmaktadır. Ayrıca
FortiGate Bütünleşik Ağ Güvenlik sistemi ile Firewall, VPN
Gateway, IPS (Intrusion Detection&Prevention - Saldırı
Tesbit ve Durdurma), Gateway AntiVirus (Ağ Geçidinde
Virüs Kontrolü), Content Filtering (İçerik Filtreleme),
AntiSpam
Traffic
Shaping
(Trafik
Biçimlendirme),
Application Control (Uygulama Kontrolü), DLP (Data Loss
Prevention - Veri Sızma Koruması), WAN Optimizasyonu,
SSL Inspection (SSL Denetimi) fonksiyonlarını aynı cihaz
üzerinden sağlayan sınırsız kullanıcı lisansı olan Ağ
Güvenlik sistemi ile Network korunmaktadır. Ürünlerin Bu
cihaz ile; AntiVirüs, İçerik filtreleme, AntiSpam, IDP gibi
Pattern-Matching (Kalıp Eşleme) mantığıyla çalışan
uygulamaları, özel olarak tasarlanmış ASIC (Application
Specific Integrated Circuit) üzerinde çok hızlı olarak
yapmaktadır.
3.2.b – Mekânsal ve Kurumsal Güvenlik
Belediyemizin Ana Binası ve 2 adet Hizmet
Binasında toplamda 26 Adet güvenlik kamerası ile an an
izlenerek kamera kayıtları tutulmaktadır. Böylelikle
kurumda yaşanacak herhangi bir olumsuzluğa karşı
kayıtlar incelenerek anında sonuca ulaşılabilmektedir.
3.3.c – İnternet Altyapısı
Web sayfalarımız canlı bir yayın organı olarak
sürekli güncellenen haber, duyuru bilgileri ile Belediyemiz
ve Alaşehir’imizin dünyaya bakan yüzü haline getirilmiştir. Kurumumuza ait bilgi
belge talepler bu platformdan Kamu Hizmet Standartları çerçevesinde, tüm ihale,
meclis kararları ve bilgilendirme hizmetleri ile vatandaş odaklı bir yayın organı
olarak aktif olarak işlemektedir.
Günümüz teknolojisinde en önemli araçlardan biri olan internet
hizmetlerine belediyemiz en güncel haliyle faaliyetlerinin ve icraatlarının anlık
olarak ziyaretçilerine sunmaktadır.

Belediyemiz birimlerinde 57 Memur ile 86 Kadrolu İşçi, 19 Sözleşmeli Personel olmak üzere
toplam 162 personel görev yapmaktadır. Bu
personellerin 133’ü Bay, 29’u bayandır.
Personelin Bay ve Bayan

Grafiği

Belediyemizde mevcut 230 memur kadromuzun
57 adedi dolu durumdadır. Memur personelin 47’si
Bay, 10’u bayandır.

1. BAYAN
2. BAY

Eğitim durumu incelendiğinde; 1 kişinin İlkokul,
4 kişinin Ortaokul, 21 kişinin Lise, 21 kişinin
Yüksekokul, 10 kişinin Üniversite Mezunudur.

Belediyemize Norm Kadro Yönetmeliğine
göre 115 Sürekli işçi kadrosu verilmiştir. Ancak 5620 sayılı Geçici işçilerin Sürekli İşçi kadrosuna
geçirilmesi hakkındaki kanun gereği kurumumuzda geçici işçi statüsünde çalışan işçilerimizin de Sürekli
işçi kadrosuna geçirilmesi ile, Şu an 86 adet Sürekli işçimiz fiilen görev yapmaktadır. Norm Kadro ile
kurumumuza verilen Sürekli İşçi boş kadro sayısı 29’dur. Dolu durumda olan sürekli işçi kadromuzdan
85 adedi Şehir yolu İşleri kadrosunda olup, bu
MUMURLAR ÖĞRENİM GRAFİĞİ
kadroda çalışan personelin 68’i bay, 17’si
bayandır. Eğitim durumu incelendiğinde ise, 41’i
İLKOKUL
21; 37%
İlkokul,
15’i
Ortaokul,
22’si
Lise,
6’sı
10; 17%
ORTAOKUL
Yüksekokul, 1’i Üniversite mezunudur. Temizlik
LİSE
İşleri kadrosunda ise 1 personel görev
yapmaktadır. Bu kadroda çalışan personel
YÜKSEK OKUL
erkektir. Bu kadroda çalışan 1 personel İlkokul
ÜNİVERSİTE
1; 2%
mezunudur.

21; 37%

4; 7%

Belediyemizde
Sözleşmeli
Personel
statüsünde çalışmak üzere; 1 adet Avukat, 2
adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Çevre Mühendisi, 1 adet Peyzaj Mimarı, 11 adet Tekniker, 3 adet
teknisyen ile Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesi hazırlanarak Hizmet Sözleşmeleri yapılmıştır. Sözleşmeli
Personel statüsünde çalışacak olan personellerin 17’si bay, 2’si bayandır. Eğitim Durumu incelendiğinde
ise, 1 adet Üniversite Mezunu Avukat, 2 adet üniversite mezunu İnşaat Mühendisi, 1 adet Üniversite
Mezunu Çevre Mühendisi, 2 adet üniversite mezunu Tekniker, 9 adet Yüksekokul mezunu Tekniker, 1
adet Yüksekokul Mezunu Teknisyen, 2 adet Teknik lise Mezunu Teknisyen görev yapmıştır.
Belediyemizde Geçici İşçi statüsünde 33 adet ilkokul mezunu geçici işçi çalışmıştır.Çalışan personelin
31’i bay, 2’si bayandır.
Harcama birimlerine göre personel dağılımına baktığımızda ise,
Birimi
Özel Kalem
Yazı İşl.Müdürlüğü
Fen İşl.Müdürlüğü
İmar İşl.Müd.
Çevre Kor.ve Kont.Müd.
İtfaiye Müd.
Mali Hiz.Müd.
Mezbaha Müd.
Zabıta Müd.
Kültür ve Sos.İşl.Müd.
Hukuk İşl.Müd.

Memur
3
3
5
4
4
12
13
1
8
2
2

İşçi
1
2
26
5
6
14
24
2
3
3
-

Sözleşmeli
1
10
6
1
1

Belediye Başkanımızın yurtiçi ve yurtdışında katılması
gereken toplantı ve organizasyonlarla ilgili çalışmaların planlanması
ve yürütülmesi, yurtiçi ve yurt dışından gelen misafirlerin karşılama,
ağırlama ve uğurlama hizmetlerinin yerine getirilmesi.
Dini ve milli bayramlar ile, anma günlerindeki etkinliklerin
organize edilmesi, sosyal - kültürel ve sportif faaliyetlerin halka
iletilmesinde koordinasyonun sağlanması.
İbadethane, okul, sivil toplum kuruluşları, basın kuruluşları ve
diğer ziyaret programlarının yapılması.
Başkanlık Makamının ve müdürlüğümüzün gerekli olan her
türlü demirbaş eşya ve kırtasiye vb. malzemelerin temininin
sağlanması ile gerekli yazışmaları yapmak ve bununla ilgili kayıtları
düzenlemek.
Özel Kalem Müdürlüğü sekretaryasının çalışmalarının planlanması organizasyonu, koordinasyonu
ve yönetilmesini sağlamak görevleri çerçevesinde müdürlüğümüzce sunulan hizmetler ve yansımaları;
-Belediye Başkanımızın günlük
programı:
Özel Kalem Müdürlüğü; günlük
programları saati saatine takip ederek,
güne
çok
erken
saatlerde
mahalle
ziyaretiyle başlayan başkanımızın ziyaret
edeceği mahallenin muhtarıyla iletişim
sağlar. Gün içindeki değişiklikleri ilgililere
bildirir. Sn. başkanın ziyaret edeceği
yerlerin adreslerini tespit eder.
Makama
gelen
misafirleri
karşılayarak Sn. başkanla görüşmelerini

sağlar. Gün içinde gelen telefonları ve notları
iletir.
-Belediye Başkanımızın haftalık
programı:
Haftalık programlarda daha önceden alınan
programlarla
diğerlerinin
çakışmamasını
sağlar. İkramları ve ağırlamaları planlar.
Makam dışındaki ziyaretleri düzenleyerek,
ilgilileri haberdar eder. Gideceği yerler

hakkında bilgi edinerek, Sn. Başkana
aktarır ve ziyaret sonrası teşekkür mektubu
yazılarak
Sn
Başkanın
memnuniyeti
bildirilir.
-Belediye
Başkanımızın
protokol
programları:
Protokol
olarak
gelecek
olan
konuklar için yapılan hazırlıklar, zabıta
tören takımının hazır bulundurulması,
uluslararası misafir ise küçük flamaların
masalara yerleştirilmesi, Ülkemizin ve
bölgemizin etnik yapısını çağrıştıracak
hediyelerin seçilip verilmesi.

-Belediye Başkanımızın İl ve İlçe
protokol programları:
Belediye Başkanımızı İl ve İlçe
protokolündeki görev değişikliklerinden
haberdar ederek ziyaret ve kutlamalarını
bildirmek. İlçe Protokolü ile kaynaşma ve
fikir alışverişinde bulunulmak üzere ayda
bir
yapılan
yemek
programlarını
düzenlemek, misafirleri davet etmek ve
karşılamak.

-Belediye
Başkanımıza
taleplerini iletmek:

randevu

Sn. Başkanın vatandaşlarla olan görüşmelerini
sağlama. Bunun yanı sıra randevusuz gelen
vatandaşlarla görüşme sağlanması,
gelenlerin sorunlarını çözmek için ilgili
kişilere yönlendirilmesi. Bazı yerlerde
inisiyatif kullanarak randevu vermek.

-Belediye Başkanımıza imzalaması ve
onaylaması
gereken
evrakların
sunulması:
Belediye
Başkanının
emirlerini
ilgili
birimlerine iletmek ve sonuçlarını takip
etmek, özel gün, hafta ve bayram
günlerini belirleyerek başkanın programına
dahil
etmek.
Resmi
evrakların
imzalatılmasını sağlamak.
-Belediye Başkanımızın milli ve dini
bayramlar ile ilgili programları:
Dini bayramlarda makamda ve bölgemizde
bayramlaşma düzenini sağlamak. Personel
ile bayramlaşma programını yapıp haberdar etmek. Milli ve dini bayramlarda kutlamalara ilgili
organizeyi sağlamak, İlgili birimler tarafından düzenlenen çeşitli etkinlikleri duyurmak. Diğer yerlerden
gelen davetleri programlara dahil etmek.

Sokakta kurulan İftar sofralarımız.. .

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

-Başkanlık Makamınca verilen teşekkürler:
Başkanımızın vereceği plaket, teşekkür mektubu ve hediyelerin hazırlanarak yerlerine iletilmek.
Katılamayacağı
düğün,
cenaze
ve
açılışlara telgraf veya çiçek ile katılım
sağlamak.

-Başkanlık Makamınca sunulan taziyeler:
İlçemizde vefat edenlerin cenaze törenlerine Başkanımızın katılmasını sağlamak, katılamıyorsa
telefon ile taziyelerini bildirmek veya Başkanımız adına yardımcılarını yönlendirmek, çiçek organizasyonunu sağlamak. Hastane, huzurevi, emekliler evlerinin ziyaret programlarını yapmak, Başkanlık
Makamınca ilçe dışındaki Cenazelere araç
tahsisi için ilgili birime bilgi vermek.

-Başkanlık Makamınca yurtiçi kongre,
konferans, konser ve toplantılar:
Eğitim amaçlı yapılan konferans ve
konserlerin duyurulmasını sağlamak ve
katılımı arttırmak için gerekli birimleri
bilgilendirmek. Duyuru için pankart, ilan ve
broşürlerin ilgili birimlerce yaptırılmasını
sağlamak. Sosyal faaliyetleri iç ve dış
birimlere duyurmak. Belediye Başkanının
her ay Belediyemizdeki Kültürel ve Sosyal
toplantılarına
ev
sahipliği
yapmasını
sağlamak. Bölgemizdeki sanat faaliyetlerini
takip etmek ve desteklemek.

-Belediyemizin Meclis Toplantıları ve Resmi açılış
törenleri:
Sn. Başkanımızın konuşma metinlerini düzenlenmek ve
hazırlamak, ikramları organize etmek Ses düzenlerinin,
platformun hazırlanması için ilgili birimleri bilgilendirmek ve
süslemeleri denetlemek. Belediye hizmetleri ile ilgili yapılacak
toplantılara katılmak üzere gerek yurt içinden, gerekse
yurtdışından gelecek olan konukların yeme-içme, barınma,
ulaşım ve ağırlanması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

-Belediye Başkanımızın Sosyal Faaliyetlere Katılımı:
Sn. Başkanın okul yöneticileri, öğrenciler ve velilerle buluşmasını sağlamak. İlçemizde bulunan
okulların yaz tatilinde ve Sömestr tatilinde çocukların aktivitelerle ilgilenmelerini sağlamak amacı ile
planlanması ve gerçekleştirilmesi ile ilgili girişim ve görüşmeleri sağlamak ve hayata geçirmek.

Okul ziyaretleri ;

İlçemizde bulunan yaşlılarımızın sorunlarınla ilgilenmek.
Engelli kardeşlerimizin sorunlarına eğilmek ve tekerlekli sandalye ihtiyaçlarına cevap vermek.

BAŞKANIN NOT DEFTERİNDEN
BAŞKAN KARAÇOBAN;
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
ÇALIŞMALARI BAŞLADI.
Alaşehir
Belediyesi,
Alaşehir
için
düşündüğü dev projelerin ön hazırlıklarına
başladı. İlçeye yeni bir vizyon ve misyon
katacağı
düşünülen
‘CUMHURİYET
MEYDANI VE KENT MEYDANI PROJESİ’Nİ
hazırlayan iki mimarlık firması Belediye
Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban’a ve
meclis üyelerine projenin taslağını sine
vizyon eşliğinde sunumunu yaptı. Belediye
Meclis
Toplantı
Salonunda
meclis
üyelerinin bazılarının da hazır bulunduğu
gösterimin ardından bir açıklama yapan
Başkan Karaçoban,
“Kent Meydanı
Projesi; İlçenin önemli ana arterlerinin kesişim noktası üzerinde bulunan Kent Meydanı ile çevresindeki
yaya ve taşıt öncelikli yolların trafiğini düzenli ve akıcı hale getirmek, projeye konu olan çevrenin
fiziksel, işlevsel ve görsel bozukluklarını iyileştirmek ve kullanım kalitesini artırmak üzere yolun alt ve
üst yapısının (yıpranmış yol – tretuvar döşeme kaplamaları, kent mobilyalarının ve yol
ağaçlandırmasının yenilenmesi vb.) kentsel tasarım yaklaşımı içerisinde projelendirilmesidir” dedi.
BAŞKAN KARAÇOBAN;
2012 yılı “ASFALT YILI” olacak
Belediye Başkanı Dr. Gökhan
Karaçoban, Nisan ayı itibariyle yol ve
asfalt
çalışmalarına
başlamayı
hedeflediklerini söyledi. 2012 yılının
Alaşehir’de “ASFALT YILI” olacağını da
belirten
Karaçoban,
“Asfalt
sezonu
hazırlıklarına başladık.. Asfalt plentini
yenileyerek, ham madde teminini 3 katına
çıkaracağız. Sezona hızlı girerek, yıl
içerisinde mevcut
yolların tamamını
asfaltlamayı hedefliyoruz.” dedi.
Yol
ve
asfalt
çalışmalarında
Manisa’ya model olacak bir çalışma
içersine gireceklerini ifade eden Alaşehir
Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, 2012 yılında özellikle yol ve kaldırım çalışmalarına ivme
kazandıracaklarını belirterek, " Cadde ve sokakları ile Alaşehir ilçemizi hizmette şantiye alanı olacak.
Nisan ayı itibariyle hava şartları müsaade ederse, tüm cadde ve sokaklarımızda büyük bir çalışma
içersine gireceğiz" dedi.
Çatal tepe yolunda çalışmalar
aralıksız sürüyor
BAŞKAN KARAÇOBAN;
YOL DUBLE VE BÖLÜNMÜŞ OLARAK
HİZMETE AÇILACAK
Çataltepe yolu,1800 metre uzunluğunda
ve 20 metre genişliğinde. Ortadan refüjlü
ve duble yol olarak düzenlenecek. Yeni
hastane yolu 900 metre uzunluğunda tek
yön olarak hizmete sokuldu. Kaldırımı ve
iki taraflı ışıklandırması da olacak.
Toplamda 2 bin 700 metreye tekamül
eden ve 52.000 metre alanı kapsayan yol
ağının altyapısı da bitirilmek üzere. Bu
bölgenin altyapısında; yeni içme suyu
izale hattı, kanalizasyonunu, yağmur

suyu drenaj hattı ve civardaki işletmelerin yangın hidratları muslukları çıkışı da yapıldı. Çataltepe
kısmında yolun dolgularını ve satıh kaplamalarını bitirdik. Ne var ki hava şarlarının iyi gitmemesi yolu
bozdu. Satıh kaplamalarında belli bir sıcaklık gerekiyor. Bu yol çok işlet olduğu için günü kurtarma
adına bir çalışma yapılmış oldu. Yol güzergâhında yeniden satıh kaplama çalışması yapılacak.
Alaşehirliler rahat olsun.
Belediye Çocuk Meclisi yeniden
yapılandırıldı
BAŞKAN KARAÇOBAN;
MECLİS,
ÖĞRENCİLERİN
VE
ÇOCUKLARIN SESİ OLACAK
Çocukların küçük yaşlardan itibaren
demokratik
ortamda
kendilerini
ifade
etmeyi benimsemeleri açısından Çocuk
Meclisi'nin önemine dikkat çeken Alaşehir
Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban,
yeniden yapılandırılan Çocuk Meclisi'nin
etkin olarak çalışacağına inandığını ifade
etti. Karaçoban, "Çocukların haklarını
bilmeleri, haklarını savunmaları, kendi
ihtiyaç ve gözlemlerini dile getirmeleri çok
önemli. Kentimizin çocukları bundan böyle kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri demokratik bir
platforma sahip olacaklar. Ayrıca Çocuk Meclisi ile çocuklarımız kentin yönetiminde söz sahibi olmuş
olacaklar. Meclisimiz, bundan böyle yardıma ihtiyaç duyan öğrencilerin ve çocukların da her zaman
yanında olacak" dedi.
Jeotermal
araştırılıyor;
Alaşehir
heyeti ikinci kez Denizli’de
BAŞKAN KARAÇOBAN;
ALAŞEHİR
JEOTERMALLE
MARKA
ŞEHİR OLACAKTIR
Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban,
açıklamasının
devamında;
jeotermal
alanında
yatırım
yapacak
herkese
kapılarının açık olduğunu belirterek yerel
yönetim olarak her türlü kolaylığı
göstereceklerini söyledi.
Karaçoban,"Alaşehir
olarak
jeotermal enerji ile yeni tanışıyoruz.
Dünyada
fosil
enerjinin
bir
gün
bitebileceği düşünülüyor. Bütün dünya bu
yüzden bir arayış içerisinde, buna karşılık
temiz, yenilenebilir bir enerji olan
jeotermal
enerji
günümüzde
hızla
gelişmeye başladı. Biz, Alaşehir olarak
jeotermal enerjinin tanınması öncesinde
doğru
yerde,
doğru
yola
gitmek
durumundayız."dedi.
Çevre temizliği, sağlıklı bir enerji
olan jeotermal için belediye olarak her
türlü çalışmaya hazır olduklarını anlatan
Karaçoban, şunları söyledi: "Jeotermal
enerji ile insan istihdamı, bölgemizin gelir
kaynağı olan üzüme alternatif bir gelir
kaynağı olacaktır. Zaten belediye olarak
iki tane jeotermal kuyunun ihalesini
yaptık, çalışmalar yakında başlayacak.
Jeotermali Türkiye'de uyuyan bir dev
olarak görüyoruz. Jeotermalle ilçemizin
modern şehircilik anlayışına katkısı olumlu
yönde olacağı için mutluyuz. Seracılık,
ambalaj, lojistik alanlarda katkıları çok
olacaktır. Yani Alaşehir her yönüyle
jeotermalle marka şehir olacaktır" dedi.

Alaşehir Belediyesi’nden İlçe Emniyet
Müdürlüğü’ne broşür desteği
BAŞKAN KARAÇOBAN;
BROŞÜRLER FAYDALI OLACAKTIR
Alaşehir Belediyesi, İlçe Emniyet
Müdürlüğü’nün
vatandaşları
hırsızlık,
güvenlik, trafik kazaları ve kontör
dolandırıcılığı konularında bilgilendirmek
amacıyla hazırladığı beş ayrı broşürün
baskı giderleri için sponsor oldu. Belediye
Başkanı
Dr.
Gökhan
Karaçoban,
“Halkımızın
güvenliği
ve
huzuruna
verdiğimiz önemin bir tezahürü olarak bu
çalışmaya sponsorluk ettik ve broşürlerin
basım ücretini belediye olarak karşıladık”
dedi.

BAŞKAN KARAÇOBAN;
2012 YILI ALAŞEHİR’DE YOL
YILI OLACAK
İlçe merkezindeki 15 mahallenin
yol güzergâhlarının yapım, bakım ve
onarım işlerini topyekûn 2012 yılında
tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden
Karaçoban, yapılan ihalenin bunun bir
tezahürü
olduğunu
söyledi.
İhale
çerçevesinde;
İstiklal
Caddesi’nin,
Süleyman Demirel Bulvarı’nın, Süleyman
Demirel Caddesi’nin, Turhan Alakent
Caddesi’nin, Atatürk Bulvarı’nın, Ilgın
Caddesi’nin, Fırat Caddesi’nin ve Elmadağ
Caddesi’nin
yeniden
düzenleneceğini
belirten Karaçoban, “İstiklal Caddesi’nde 940 metre,
Süleyman Demirel Bulvarı’nda 1920 metre, Süleyman
Demirel Caddesi’nde 360 metre, Turhan Alakent
Caddesi’nde 870 metre, Atatürk Bulvarı’nda 1050 metre,
Ilgın Caddesi’nde 650 metre, Fırat Caddesi’nde 1125
metre ve Elmadağ Caddesi’nde de 1095 metre olmak
üzere toplamda 8010 metre yol yeniden yapılandırılacak.
2012 yılı Alaşehir’de yol yılı olacak. Şimdiden
Alaşehirlilere hayırlı olsun.”dedi.

BAŞKAN KARAÇOBAN;
ALAŞEHİR MODERN BİR GÖRÜNÜME SAHİP
OLACAK
Alaşehir’in
2012
yılında
gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetlerden
sonra modern bir görünüme sahip
olacağını da belirten Alaşehir Belediye
Başkanı
Dr.
Gökhan
Karaçoban,
“Alaşehir’in ufku açık. Belediye olarak
hizmetlerimize aralıksız devam ediyoruz.
Bizi izlemeye devam edin. Siz bizimle
olun, biz yürüyelim. Siz bizimle yürüyün,
biz koşalım. İlçeyle ilgili büyük ideallerimiz
var. Büyük projeler bir bir hayata
geçecek. Alaşehirliler rahat olsun. Onlar
için en iyisi düşünüp, uygulamaya
geçiyoruz. Emanetlerine sahip çıkarak,
layık
yerlere
kullanmaya
özen
gösteriyoruz.

BAŞKAN KARAÇOBAN;
EĞİTİM VE ÖĞRETİME DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK
Belediye olarak eğitim ve öğretime
her
zaman
destek
vermeye
devam
edeceğiz. Belediye olarak eğitim yılı başında
öğrencilerimize 2 bin adet kitap ile 250 adet
eğitim seti bağışında bulunduk. Okul
idarecilerinin
talepleri
doğrultusunda
okullarımızın
bazı
tamir
ve
çevre
düzenlemelerine katkı sağladık. Bu manada
eğitim yuvalarına destek ve katkılarımız
sürecek. Celal Şükrü Sayınsoy İlköğretim
Okulumuzun öğrencilerinin elde ettiği bu
büyük başarı bizleri çok sevindirdi. Başarılı
sporcularımızı
ve
onları
yetiştirenleri
kutluyor
ve
başarılarının
devamını
diliyorum.
BAŞKAN KARAÇOBAN;
ÇAMLIK PARK’I ALAŞEHİR’E AYRI
BİR HAVA KATACAK
Revizyon çalışmalarına başlanan
Çamlık Park’ının 2013 yılında hayata
geçecek ‘Kent Meydanı’ projesiyle birlikte
bir bütünlük içinde görsellik oluşturacağını
dile getiren Başkan Karaçoban, “Çamlık
Park’ı
ve
Kent
Meydanı
Projeleri
tamamlandığında,
Alaşehir’e
görsel
yönden ayrı bir hava katacaktır. İlçemizi
ve halkımızı çok seviyoruz. Sevgimizin
tezahürü işlerimize yansıyor. Alaşehir’i
geleceğe hazırlıyoruz. Park sahasında
çalışmalara
başladık.
Söz
konusu
çalışmalar kısa sürede tamamlanacak.
Şimdiden Alaşehirlilere hayırlı olsun” dedi.
BAŞKAN KARAÇOBAN;
ALAŞEHİR MODERN BİR HAYVAN BARINAĞINA KAVUŞACAK
Belediyesi’nin
hayvan
barınağı
oluşturma
çalışmalarının aralıksız devam ettiğini dile getiren
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, inşaat
sahasının altyapı çalışmalarını bitirdiklerini belirterek,
şunları söyledi:
“Şunu önceden belirteyim; hayvan katline
karşıyım ve buna müsaade etmem. Yapımı devam eden
barınağımız hizmete girdiğinde en az 250 sokak
hayvanının izolasyonu sağlanacak. Barınakta 4 ayrı
hayvan
kabini
oluşturularak aşılama, kısırlaştırma ve küpeleme işlemleri
yapılacak. Ayrıca barınağımızda iki adet de karantina
ünitesi bulunacak. Yaşlı ve hastalıklı hayvanların bakımı
da belediyemizce yapılacak. Bu işlemlerin ardından
hayvanlar alındığı mahallelere bırakılacak. Çünkü bu
hayvanlar farklı mahallelere bırakıldığında ortama uyum
sağlayamadıkları
ve
doku
uyuşmazlığı
nedeniyle
saldırganlaşabiliyor.
Bu
nedenle
bu
hayvanları
işlemlerinin ardından yaşadıkları mahallelere bırakmaya
özen gösteriyoruz. Çalışmaları bir an önce tamamlayarak
hizmete açmayı hedefliyoruz.”

BAŞKAN KARAÇOBAN;
BAŞARININ SIRRI SEVGİDİR
Düzenlenen yemekten büyük bir
keyif aldığını belirten ve organizasyon
nedeniyle
sendika
temsilcilerine
teşekkür
eden
Alaşehir
Belediye
Başkanı
Dr.
Gökhan
Karaçoban,
“Memur, sözleşmeli ve şirket mensubu
çalışanlarımızın
tamamına
çalışmalarımıza sağladıkları katkılardan
dolayı
teşekkür
ediyorum.
Belediyemizde hem mali hem de idari
yönden bir değişim yaşanıyor. Sevmek
güvenmekle başlar. Bize güvenmeye
devam
edin.
Biz
Alaşehir’i
çok
seviyoruz. Başarının sırrı sevgidir. Ben
tüm
çalışanlarımızdan
özveri
ve
samimiyet bekliyorum.” dedi.

BAŞKAN KARAÇOBAN;
TEKNOLOJİK İMKÂNLARDAN
FAYDALANIYORUZ
Bunun yanı sıra temizlik aracı filosuna ihaleyi
kazanan firma aracılığı ile 5 adet Katı Atık Toplama
Konteynırı, 1 adet dezenfekte yıkama aracı, 1 adet
vakumlu yol süpürme aracı, 1 adet vakumlu
hidrostropik, 4 adet römorklu traktör, 1 adet katı
atık toplama 1 adet çift kabin ilaçlama ve 2 adet de

motosiklet dahil edildiğini belirten Alaşehir
Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, çevre
temizliğine büyük önem verdiklerini söyledi.
Karaçoban, “İhaleyi kazanan Marmara Temizlik
Şirketi, taahhüdünü ve ihale şartnamesindeki
yükümlülüklerini yerine getirdi. Büyüyen ve
gelişen şehrimizin temizliğini daha etkin ve kaliteli
olarak
yerine
getirebilmek
için
teknolojik
imkânlardan faydalanmaya özen gösteriyoruz. ”
BAŞKAN KARAÇOBAN;
Yeni asfalt şantiyesi saatte 80
ton sıcak asfalt üretecek
Alaşehir Belediye Başkanı Dr.
Gökhan Karaçoban, ilçenin asfalt ihtiyacını
karşılamak amacıyla saatte 80 ton asfalt
üretebilen yeni bir asfalt şantiyesi
kurduklarını söyledi. Eski ve ihtiyacı
karşılamakta yetersiz kalan eski asfalt
şantiyesinin kışın yama çalışmalarında
değerlendirileceğini
dile
getiren
Karaçoban, “Yeni asfalt şantiyesinin tüm
zemin
hazırlıklarını
tamamen
kendi
imkânlarımızla kurduk. Birçok ilçede
bulunmayan bu büyük tesis 10 dönümlük
arazide kuruldu.”dedi.

BAŞKAN KARAÇOBAN;
Belediye serası İlkbahara hazır
Yeni mahallede bulunan Alaşehir
Belediyesine ait serada yetiştirilen sezon
çiçekleri, park ve şehir merkezi içindeki
güzergâhlara
ekilmeye
hazırlanıyor.
Serada 95 çeşit bitki yetiştiriliyor.
Başkan Karaçoban, “Seramızda
büyük çapta üretim yapıyoruz. Bitki
stoklanan
ve
yetiştirilen
alanları
genişlettik. Birçok bitkiyi tohumundan
üretiyoruz.
Bahar
aylarıyla
birlikte
parklarımıza çim ve çiçek dikimini
başlattık” şeklinde konuştu.

BAŞKAN KARAÇOBAN;
TÜRK MİLLETİ OLARAK VATANIN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN CANLARINI SEVE SEVE
FEDA EDEN AZİZ ŞEHİTLRE MİNNET BORÇLARININ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı açıklamada,
“Ülkemizin
bağımsızlığı
için
gencecik
bedenlerini vatan toprakları için feda eden aziz
şehitlerimizi, 18 Mart Şehitler Günü'nde bir
kere daha saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.
Vatan toprakları üzerinde oynanan oyunları
Çanakkale'de
bozan,
Cumhuriyetimizin
kurucusu
Büyük
Önder
Atatürk'ün
komutanlığında başlayan ulusal direnişimizin
bize kazandırdığı bağımsız Türkiye Cumhuriyeti
için dün olduğu gibi bugünde, yarında
gerekirse
şehitler
vereceğiz.
Çanakkale
Savaşları, ulusumuzun dünyanın en güçlü ve
donanımlı ordularına karşı inanç, vatan sevgisi,
dayanışma, birlik ve beraberlik duyguları ile
vermiş olduğu büyük bir mücadeledir. Bu
mücadelede gösterilen azim ve irade, ulusumuzun bağımsızlığa olan inancını yükseltmiş, Kurtuluş
Savaşı'nın kazanılmasını sağlayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının yolunu açmıştır. Bu vatan
uğruna şehit ve gazi olan değerli evlatlarımızın Türk Milletinin kalbindeki yeri hiçbir değerle
ölçülemeyecek kadar büyük ve anlamlıdır. Onları bu vatan
için yetiştiren değerli anne ve babalarına olan gönül ve vefa
borcumuz hep sürecektir. Bizlere bu büyük zaferin gururunu
armağan eden, başta ebedi Başkomutan M. Kemal Atatürk ve
onun silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman
gazilerimizi şükranla anıyor, Çanakkale Zaferi'ni ulusça
kutlamanın
kıvancı
içerisinde
sevgi
ve
saygılarımı
sunuyorum."

BAŞKAN KARAÇOBAN;
Yaşlılarımız baş tacımızdır”
18-24 Mart tarihleri arasında
kutlanan Yaşlılar Haftası dolayısıyla
açıklamada bululan Alaşehir Belediye
Başkanı
Dr.
Gökhan
Karaçoban,
“Yaşlılarımız
milletimizin
onurudur.
Onlara
sahip
çıkmak
ve
onlarla
ilgilenmek tüm toplum
bireylerinin
vatandaşlık görevidir. Büyüklerine sahip
çıkan toplumlar, medeniyeti yakalamış
toplumlardır. Yerel yönetim olarak, 65
yaş üzeri vatandaşlarımızın tüm işlemleri
için
ücretsiz
servis
düzenliyoruz.
Yaşlılarımız bizim baş tacımızdır.” dedi.

BAŞKAN KARAÇOBAN;
PARKLARDA HAYVAN BESLENME NOKTALARI
OLUŞTURULDU,
Daha önce sokak hayvanlarının beslenmeleri için
her
mahallede
hayvan
beslenme
noktaları
oluşturduklarını ancak mahalle sakinlerinden gelen tepki
üzerine bu noktaları kaldırdıklarını da belirten Başkan
Karaçoban,
“Hayvan
beslenme
noktalarını
her
mahalledeki parkımızın bir köşesinde oluşturmaya

başladık.
Beslenme
noktalarında
hayvanların
yemek
ve
su
ihtiyacını
karşılayacak iki farklı kap bulunacak.
Böylece
vatandaşlarımızın
vereceği
besinlerle
hayvanlarımızın
beslenmeleri
sağlanacak.” Şeklide sözlerini tamamladı.
Şelale Parkı için çalışmalar
Alaşehir
Belediye
Başkanı
Dr.
Gökhan
Karaçoban,
Şelale
Parkı’nın
yapılacağı alanın güzel bir manzaraya
sahip, yüksek bir mevkide bulunduğunu,
park tamamlandığında muhteşem bir
güzelliğin
ortaya
çıkacağını
söyledi.
Karaçoban, “5 bin 100 metre Park
alanımızda
uzunca
bir
zamandır
çalışmalarımız sürüyor. Çünkü zemin
oldukça
sert
kayalardan
oluşuyordu.
Sabırla bu kayaları kırdık, 80 kamyon
hafriyat taşıdık. Hedefimiz, bin 500 metre
kare alanda, içinde 9 metrelik şelalenin
yanı sıra yeşil alanların, ağaçların, oturma
guruplarının bulunacağı parkımızı en kısa
sürede tamamlayıp halkımızın kullanımına
açmaktır.” şeklinde konuştu.

BAHAR
KONSERİNE
İLGİ BÜYÜKTÜ
Alaşehir Belediyesi ‘Türk Sanat
Müziği Korosu’nun Bahar Konseri’ne
yaklaşık 500 dinleyici katıldı. Şef Ayşe
Taş yönetimindeki koro, kürdîlihicazkâr
ve
diğer
makamlarda
33
eser
seslendirdi.
Diğer
taraftan
konser,
Alaşehirlilerin büyük beğenisini kazandı
Alaşehir Meslek Yüksek Okulu
Amfisi’nde saat
21.00’da
başlayan
konserin
açılış
konuşmasını
yapan
Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban,
“Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında
sosyal ve kültürel faaliyetlere de ayrı bir
önem
veriyoruz.
Bundan
böylede
‘Bölgenin İhracat Merkezi ve Festivaller
Şehri Alaşehir’e yakışır faaliyetlerle değerli Alaşehirlilere hizmet vermeye devam edeceğiz.”
dedi.
BAŞKAN KARAÇOBAN;
23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI’NIN
DÜNYADA BENZERİ YOK
Gecede konuşan Alaşehir Belediye
Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, Uluslar
arası Alaşehir 4. Çocuk Şenliği’nin finalinin
muhteşem
olduğunu
söyledi.
Misafir
öğrencilerin
19
Nisan’da
Alaşehir’e
geldiğini hatırlatan Karaçoban, “23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın
dünyada eşi ve benzeri yok. Ulu önder
Atatürk’ün çocuklarımıza hediye ettiği bu

bayramı ulus olarak kutlamanın heyecanını bir kez daha
çocuklarımızla birlikte yaşadık. Çocuklarımız geleceğimiz.
Onlar için ne yapsak az. İlçe belediyesi olarak, 4 yıldır
kutlamalara ayrı bir hava katıyoruz. Bu yıl da Edirne
Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin ve Bulgaristan ile
Makedonya’dan gelen misafir öğrencilerin yöresel Halk
Oyunları gösterilerini hep birlikte büyük bir beğeni ile
izledik. Gelenek haline getirdiğimiz şenlikler, bundan
böylede devam edecektir. Bu yıl ki etkinliklerimize renk
katan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum.”şeklinde konuştu.

BAŞKAN KARAÇOBAN;
ALAŞEHİRLİLERİN BAŞI SAĞ
OLSUN
Belediye
eski
başkanlarından
İsmail Örs, 84 yaşında vefat etti. Örs’ün
geçirdiği kalp krizi nedeniyle Salihli Özel
Can Hastanesi’ne kaldırıldığı, burada
yapılan
tüm
müdahalelere
rağmen
kurtarılamadığı öğrenildi. Merhum Örs
için, 1984-1989 yılları arasında belediye
başkanlığı görevini yürüttüğü Alaşehir
Belediyesi önünde bir tören düzenlendi.
Törene Kaymakam Musa Uslan, Belediye
Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, belediye
eski başkanı Kadir Daş, belediye meclis
üyeleri,
sivil
toplum
kuruluşlarının
temsilcileri ve çok sayıda vatandaşlar
katıldı.
Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ön hazırlıkları devam ediyor
BAŞKAN KARAÇOBAN;
ALAŞEHİR’E YAKIŞAN
YAPILACAK
Alaşehir Belediyesi, Alaşehir için
düşündüğü dev projelerin ön hazırlıklarına
başladı. İlçeye yeni bir vizyon ve misyon
katacağı
düşünülen
‘CUMHURİYET
MEYDANI VE KENT MEYDANI PROJESİ’Nİ
hazırlayan iki mimarlık firması Belediye
Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban’a ve
meclis üyelerine projenin taslağını sine
vizyon
eşliğinde
sunumunu
yaptı.
Belediye Meclis
Toplantı Salonu’nda
meclis üyelerinin bazılarının da hazır bulunduğu gösterimin ardından bir açıklama yapan Başkan
Karaçoban, ilçeye yeni bir ivme kazandıracağına inandığımız ‘Kent Meydanı’ projesinin ön hazırlıklarına
başladıklarını belirterek, “İki mimarlık firması tarafından sine vizyonlu taslağı hazırlanan projeleri
gördük. Gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra, Alaşehir’e yakışan ve her yönden ivme kazandıracak
bir projeyi hayata geçireceğiz. Belediye olarak bu çalışmaların ön hazırlıklarına devam ediyoruz.”dedi.
BAŞKAN KARAÇOBAN;
KUTLU DOĞUM’U YOĞUN KATILIMLA
KUTLADIK
Alaşehir Belediye Başkanı Dr.
Gökhan
Karaçoban,
Kutlu
Doğum
etkinliklerinin tamamına katılmaya özen
gösterdiğini belirterek, her yıl olduğu gibi
bu yıl da Kutlu Doğum haftasını zengin

içeriklerle dolu bir programla kutladıklarını söyledi.
Etkinliklerin Alaşehir Müftülüğü ile birlikte organize
edileceğini dile getiren Karaçoban, “ Milletimizin
peygamberimize (s.a.v.) olan sevgi ve muhabbetini
anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalır. İşte bu nedenle
Kutlu Doğum Haftası ülkemiz genelinde büyük bir ilgi ve
katılımlarla gerçekleşiyor. İlçe halkımızın da etkinliklere
her yıl olduğu gibi, bu yılda yoğun katılım göstermesi
bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri Alaşehirlileri bütünleştirdi.
Kutlamalara katkı sağlayan ve destek olan herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Misafir öğrenciler gözyaşlarıyla
uğurlandılar
Makedonyalı öğrencilerin Türkçe
konuşabilmeleri
nedeniyle
dünkü
vedalaşma sahneleri daha sıcak ve içten
ya şandı. Arkadaşları ile bol bol resim
çektiren Makedon öğrenciler Belediye
Başkanı Gökhan Dr. Karaçoban’a ev
sahipliği
dolayısıyla
teşekkür
ettiler.
Makedon öğrencilerin rehberliğini yapan
Makedonya Yeni Yol Derneği Başkanı
Kuytim
Osman, öğretmenler
Nermin
Mustafa ve Mushi Ahmet, Alaşehir’de çok
iyi misafir edildiklerini ve hoş anılarla
Alaşehir’den ayrıldıklarını dile getirerek festival organizasyonunda emeği geçen herkese ve çocukları
misafir eden ailelere teşekkür ettiler.

BAŞKAN KARAÇOBAN;
YENİ VE FARKLI YATIRIMLAR
BEKLİYORUZ
Alaşehir Belediye Başkanı Dr.
Gökhan
Karaçoban
açılışta
yaptığı
konuşmada, Pekdemirler mağazasının
ilkinin açılışına da katıldığını hatırlatarak,
“İkinci mağazanın açılışına katılmak da
nasip oldu. Yol çalışmalarını kısa bir sü re
içinde tamamladığımızda Pekdemirler, 3.
marketini Yenimahalle’de hizmete açacak.
Bu girişimcilik ruhu ve heyecanlarından
dolayı firma yetkililerini tebrik ediyorum”
dedi. Karaçoban, Halil Pekdemir’den
Alaşehir’de bulunan Türkiye’nin en sıcak suyundan faydalanmak suretiyle ilçede yeni yatırımlar
yapmasını da rica etti.
BAŞKAN KARAÇOBAN;
“Polisimiz ülkemizin birliği ve düzeni
için çalışıyor”
Alaşehir Belediye Başkanı Dr.
Gökhan Karaçoban, Emniyet Teşkilatı’nın
Kuruluşu’nun 167. Yıldönümü etkinliklerine
katıldı. Karaçoban, polislerin çelenk sunma
törenine ve Polis Lokali’nde tertip edilen
kokteyle
iştirak
etti.
Polis
Haftası
Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen resim
yarışmasında dereceye giren başarılı

öğrencilerin ödüllerini de takdim eden Karaçoban,
etkinliklerin ardından yaptığı açıklamada “10 Nisan 1845
yılında kurulan Türk Polis Teşkilatı, halkımızın can ve mal
güvenliğini sağlamakta ve suç işlenmesini önlemek,
suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri
yerine getirmenin yanı sıra, ülkemizdeki huzur ve güven
ortamının tesisinde de büyük rol üstlenmektedir.”dedi.

Başkan Karaçoban, Pazar esnafını
gezdi
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan
Karaçoban, Süleyman Demirel Bulvarı üzerine
kurulan Salı pazarını gezdi, esnaf ve alış-veriş için
pazara gelen vatandaşlarla sohbet etti.
Esnaf ve halk gezilerini sürdüren Alaşehir
Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, bu kez
"salı pazarı" olarak bilinen semt pazarını ziyaret

ederek, pazarcılar ve alışveriş için pazara gelen
vatandaşlarla sohbet etti. Pazarcıların ve halkın
şikayet ve isteklerini dinleyen Başkan Karaçoban,
Alaşehir
ve
Alaşehirliler
için
başlattıkları
çalışmaların
aralıksız
sürdüğünü
söyledi.
Alaşehir’in hızla gelişen ve büyüyen büyük bir ilçe
olduğunu
söyleyen
Karaçoban,
“İlçe’nin
sıkıntılılarını bir bir çözüyoruz. Belediyecilik
hizmetlerimize altyapı ve yol çalışmaları ile
başladık. Pazar yerinin ve esnaflarımızın bazı
sıkıntılarının olduğunu biliyoruz.”dedi.
BAŞKAN KARAÇOBAN;
KÜLTÜR MİRASLARIMIZA
SAHİP ÇIKMALIYIZ
ABD’Lİ TURİSTLER BAŞKAN
KARAÇOBAN’LA TANIŞTI
15-22 Nisan tarihleri arasında
kutlanan
‘Turizm
Haftası’nın
26.
Alaşehir’de çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Alaşehir
Belediyesi’nin
öncülüğünde,
Atatürk Anadolu Lisesi’nin hazırladığı
program,
2
medeniyetin
bir
arada
bulunduğu St. Jean Kilisesi önünde
gerçekleştirildi.
Hafta
dolayısıyla
ziyaretçilere açık tutulan dünyanın en eski
ve 7 kilisesinden biri olan St. Jean
Kilisesi’nin ABD’den ziyaretçilerinin olması, kutlama etkinliklerine ayrı bir hava kattı. Etkinlik programını
da izleyen 36 kişilik turist kafilesine Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, Alaşehir hakkında kısa bir
bilgi verdi. Tercüman ve rehber aracılığı ile kafileye hitap eden Karaçoban, “Alaşehir 7 medeniyete ev
sahipliği yapmış, tarihi bir kenttir. Ayrıca
canlı farklı medeniyetleri yan yana bağrında
barındıran ender yerleşim birimlerindendir.
Alaşehir, yakın bir zamanda termal turizm
ile de tanışacak. Bu alandaki çalışmalarımızı
aralıksız devam ediyor. Sizleri aramızda
görmekten ve ağırlamaktan son derece
mutluyuz. İlçemizi ziyaret ettiğiniz için
teşekkür ediyoruz.”dedi.
BAŞKAN KARAÇOBAN;
Alaşehir’in modernizasyonuna
bu yıl 250 bin ton asfalt atılacak
Alaşehir Belediyesi, 2012 yılı sonuna
kadar 22 kilometre yola toplam 250 bin ton
sıcak asfalt atacak. Belediye Başkanı Dr.
Gökhan Karaçoban, “2012 yılı sonunda Alaşehir’in modernizasyonunu bitirmeyi hedefliyoruz. Bu
amaçla bu yılın asfalt sezonunda 250 bin ton sıcak atılmış olacak” dedi.

BAŞKAN KARAÇOBAN;
ÇEVRE TEMİZLİĞİNE BÜYÜK
ÖNEM VERİYORUZ
Belediye Başkanı Dr. Gökhan
Karaçoban, çevre temizliğine büyük önem
verdiklerini,
bunu
da
yaptıkları
çalışmalarla
gösterdiklerini
söyledi.
Geçtiğimiz günlerde şehir içindeki çöp
konteynırlarının bir kısmını yenileriyle
değiştirdiklerini dile getiren Karaçoban,
“Yaya trafiğinin yoğun olduğu Sevgi Yolu
ve Sümer Oral Caddesi’ndeki eskimiş
küçük
çöp
sepetlerini
yenileriyle
değiştirdik.
Bu
caddeleri
kullanan
vatandaşlarımızın çöp sepeti sıkıntısı
yaşamamalarını
dolayısıyla
bu
caddelerimizin
temiz
kalmasını
arzuluyoruz. Yaklaşık 200 civarında yeni çöp sepeti yerleştirdik. Bu vesileyle Alaşehirlilerden çevremizi
temiz tutmaya ve çöp sepetlerini kullanamaya özen göstermelerini istiyoruz” dedi.
Alaşehir’den ‘Seracılık
Paneli’ne büyük katılım
Alaşehir Sanayici ve İşadamları
Derneği’nin organizasyonu ile Denizli
Ticaret Odası’nın tertip ettiği ‘Jeotermal
Paneli ve Eğitim Programı’na 24 kişilik bir
heyetle katılan Alaşehirliler, bu alanda
bilgi edinmeye devam ediyor. Anemon
Hotel de gerçekleştirilen program 2
oturum halinde gün boyu sürdü.

Alaşehir’de
Jeotermal
kaynaklarının
ortaya
çıkmasıyla birlikte, Alaşehirliler bu alanda bilgi edinmeye
devam ediyor. Alaşehir heyeti, Denizli Ticaret Odası’nın
tertip ettiği “Jeotermal Paneli ve Eğitim Programı’na
katıldı. Daha önce 2 kez Denizli’ye inceleme gezisi
gerçekleştiren heyet, bu kez 24 kişilik bir heyetle
Anemon Hotel de jeotermalin yatırım teknikleri, hibe
destekleri, teşvikler, krediler ve benzeri konularda bilgi
edindiler.
Program
protokol
üyeler
inin
açılış
konuşmalarıyla başladı.

BAŞKAN KARAÇOBAN;
GENÇLİĞİMİZE BÜYÜK ÖNEM
VERİYORUZ
Alaşehir’in yetenekli gençlere sahip
olduğunu da belirten Alaşehir Belediye
Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, “Bu sezon
15 Haziranda başlayacak ve 25 Ağustos’ta
sona erecek yaz okulu süresince bu
öğrenciler arasından yetenekli olanları
seçiliyor ve onlara lisans çıkartarak Türk
sporuna
kazandırıyoruz.
Bizim
yaz
okulunda yetişmiş ve bugün 2. ve 3. lig
takımlarında oynayan birçok öğrencimiz
var.
Geleceğimizin
teminatı
olan
gençlerimize büyük önem veriyoruz. Bu tür organizasyonları her yıl yapmayı hedefliyoruz.”şeklinde
konuştu.

BAŞKAN KARAÇOBAN;
BORDÜR ÇALIŞMALARINI TAMAMLADIK
Yenice mahallesi Bahçelerbaşı caddesindeki çalışmalar hakkında da bilgiler veren Karaçoban,
caddenin 130 metre uzunluğunda ve 6
metre genişliğinde olduğunu söyledi. Yola
sıcak
asfalt
atıldığını
dile
getiren
Karaçoban, şunları söyledi “Bu yılın
yatırım programında olan cadde de kazı
ve hafriyat çalışmalarını bitirdikten sonra,
altyapı çalışmaları tamamlandı. Daha
sonra, iki taraflı olmak üzere; 260 metre
bordür
çalışmasını
da
tamamladık.
Kaldırımlarına beton atıldı. Nihayetinde de
asfaltlamasını da tamamladık. Bu arada
bu çalışmalara sabır ve anlayış gösterten
Alaşehirlilere teşekkür ediyorum. 1 yıl
daha sıkıntı yaşayacaklar. Biraz daha
sabır v e anlayış bekliyoruz. Çevreye
verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı da özür
diliyoruz.”
BAŞKAN KARAÇOBAN;
ÇATALTEPE YOLU BÖLÜNMÜŞ OLARAK HİZMETE AÇILDI
Yolun ortadan refüjlü, bölünmüş ve
duble yol olarak planlandığını belirten
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan
Karaçoban, Çataltepe yolunun hizmete
açıldığını belirterek, şunları söyledi:
“
Çataltepe
yolu,1800
metre
uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde.
Ortadan refüjlü ve duble yol olarak
düzenlendi. Yeni hastane yolu 900 metre
uzunluğunda tek yön olarak hizmete
sokuldu.
Kaldırımı
ve
iki
taraflı
ışıklandırması da yapıldı. Toplamda 2 bin
700 metreye tekamül eden ve 52.000
metre alanı kapsayan yol ağının altyapısı
da bitirildi. Bu bölgenin altyapısında; yeni
içme suyu izale hattı, kanalizasyonunu, yağmur suyu drenaj hattı ve civardaki işletmelerin yangın
hidratları muslukları çıkışı da yapıldı. Çataltepe kısmında yolun dolgularını ve satıh kaplamalarını bitirdik
ve hizmete açtık. Elde olmayan nedenlerden dolayı yolun trafiğe açılması gecikti. Bundan dolayı
Alaşehirlilerden özür diliyoruz.”
Sevilen ses sanatçısı
Fettah Can, Alaşehirlileri
büyüledi
Alaşehir
Belediyesi
Kültür
ve
Sosyal
İşler
Müdürlüğü
tarafından
organize edilen
‘1. Alaşehir
Motor
Festivali’ etkinlikleri, ücretsiz Fettah Can
halk konseri ile başladı. Sevilen söz yazarı
ve ses sanatçısı Fettah Can, etkinlikler
kapsamında Radyo Ekol’ün canlı yayın
programına da katıldı. Şehir stadyumunda
verilen konseri 10 bin müzik severin
izlediği
açıklandı.
Konserin
açılış
konuşmasını yapan Belediye Başkanı Dr.
Gökhan Karaçoban, gençlere büyük önem
verdiklerini,
bunun
tezahürü
olarak
değişik etkinliklere imza attıklarını söyledi.

Alaşehir Belediyesi bir ilki daha gerçekleştirdi
Alaşehir
Belediyesi
Kültür
ve
Sosyal İşler Müdürlüğü, etkinlik kervanına
bir yenisini daha ekledi. Son dönemlerde
sosyal ve kültürel etkinliklere ağırlık veren
belediye yönetimi, 1. Alaşehir Motor
Festivali ve Fettah Can konseri ile bu
alanda bir ilke daha imza attı. 8 Haziran
Cuma günü ücretsiz Fettah Can halk
konseri ile başlayan etkinlikler; 3 gün
boyunca sürdü. Etkinliğe; 232 motor ve
sürücüsü katıldı.

BAŞKAN KARAÇOBAN;
KALİTEDEN TAVİZ VERMİYORUZ
Yoğun işleri arasında sosyal ve kültürel etkinlikleri de
ihmal etmediklerini belirten Alaşehir Belediye Başkanı Dr.
Gökhan Karaçoban da, ilçe halkına en iyi hizmeti verebilmek
için aralıksız çalıştıklarını söyledi. Karaçoban, “Belediyecilik

hizmetlerini
aksatmadan
ve
mali
disiplinden taviz vermeden Alaşehirlilere
yakışan kaliteli hizmeti ve etkinlikleri
sunmaya özen gösteriyoruz. Her türlü
hizmetlerimizde kaliteden taviz vermiyoruz. Alaşehir bunu fazlasıyla hak ediyor. Bu tür değişik
etkinlikleri ilçe halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin!”şeklinde konuştu.
BAŞKAN KARAÇOBAN;
BU ORGANİZASON BAŞARININ
TEZAHÜRÜDÜR
Alaşehir Belediye Başkanı Dr.
Gökhan
Karaçoban
da
yaptığı
açıklamada, bu tür organizasyonlara ev
sahipliği
yapmanın,
elde
edilen
başarılarla
doğru
orantılı
olduğunu
söyledi. Belediye spor Karate Takımının
katıldığı
tüm
turnuvalarda
başarılı
sonuçlar aldığını anımsatan Karaçoban,
“Bu organizasyonun Alaşehir’e verilmesi,
elde edilen başarıların tezahürüdür.
İlçemizde 11 il takımından yaklaşık 320
sporcu ve teknik ekibi ile hakem heyetini
en
iyi
şekilde
ağırladık.
Karate
turnuvasının ilçemizde yapılmasının mimarı olan başarılı karate takımımızı ve teknik ekibimizi
kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum.”şeklin de konuştu.

Tarihi Kütüphane’nin restorasyonu başladı
Alaşehir Belediyesi tarafından 238
bin 198 TL bedelle ihalesi yapılan tarihi
Halk
Kütüphanesi’nin
restorasyon
çalışmaları başladı. SNR Restorasyon
Limited Şirketi’nce 210 günde revize
çalışmaları
tamamlanacak
olan
kütüphanenin
restore çalışmaları 1
Haziran 2012 tarihinde başlatıldı. Bir
milletin geleceğine sahip çıkması için
geçmişini koruması gerektiğini belirten
Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban,
bu yüzden tarihi eserlerin çok önemli
olduğunu söyledi. Karaçoban, yaptığı
açıklamada, “Bu gün çok duyguluyum,
çok hisliyim. Zira ecdatlarımızın bize
emaneti olan bir eserin aslına uygun
olarak revize çalışmalarına başladık.
Alaşehir tarihi eser yönünden çok zengin. İlçemizin tarihi değerlerine eski eserleri koruyarak sahip
çıkmalıyız. Bu onurlu bir vatandaşlık görevidir. Belediye olarak bu vazifemizi yerine
getiriyoruz.”şeklinde konuştu.

Merkez Pazar Camii ışıl ışıl
yanacak
Alaşehir Belediye Başkanı Dr.
Gökhan
Karaçoban,
Merkez
Pazar
Camii’nin
ışıklandırmasının
belediye
tarafından yapılacağını ve Ramazan ayı
başında ışınlandırma sistemin bitirilmiş
olacağını söyledi. Sistemin ihalesinin
yapıldığını ve çalışmaların bu hafta
içerisinde
başlayacağını
dile
getiren
Karaçoban, “Pazar Camii ışıl ışıl olacak.
Merkez Pazar Camii’nin ışıklandırılmasına
bu hafta içinde başlanacak. Camii’nin
duvarında özel süsleme olacak. Bu iş için
kullanılacak olan ‘Valvasher Let Armatür’
alım ihalesini gerçekleştirdik. Işıklandırma işi Ramazan ayının ilk günü tamamlanmış ve yanar hale
gelmiş olacak. Gerekli çalışmalar tamamlandığında ortaya müthiş bir manzara çıkacak. Bu görüntü her
yerden görülebilecek. Camimiz, tam manasıyla geceleyin ışıl ışıl yanacak.”şeklinde konuştu.

TSM Korosu'ndan Toptepe de müzik ziyafeti
KONSERE ALAEHİRLİLERİN İLGİSİ BÜYÜKTÜ
Alaşehir Belediyesi ‘Türk Sanat
Müziği Korosu’nu n Bahar Konseri’ne
yaklaşık 500 dinleyici katıldı. Şef Ayşe
Taş yönetimindeki koro, hüzzam ve hicaz
makamlarda 34 eser seslendirdi. Diğer
taraftan konser, Alaşehirlilerin büyük
beğenisini kazandı
Toptepe Mesire alanında saat
21.00’da başlayan konserin kapanış
konuşmasını yapan Belediye Başkanı Dr.
Gökhan Karaçoban, “Rutin belediyecilik
hizmetlerinin yanında sosyal ve kültürel
faaliyetlere de ayrı bir önem veriyoruz.
Bundan
böylede
‘Bölgenin
İhracat
Merkezi ve Festivaller Şehri Alaşehir’e
yakışır faaliyetlerle değerli Alaşehirlilere
hizmet vermeye devam edeceğiz.”dedi.

Zafer Bayramı’nın 90. Yıl Dönümü Kutlandı
BAŞKAN KARAÇOBAN;
30 AĞUSTOS ZAFERİ, BİRÇOK
ULUSA YOL GÖSTERMİŞTİR
Alaşehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın
90. yıl dönümü düzenlenen çeşitli tören ve
etkinliklerle kutlandı. Törenlere Alaşehir’in
yeni Kaymakamı Kemal İnan, İlçe
Garnizon Komutanı Ulaştırma Kıdemli
Albay Necat Kara, Belediye Başkanı Dr.
Gökhan Karaçoban, daire müdürleri, kamu
kurum ve kuruluşların temsilcileri ile
vatandaşlar katıldı. Çelenk koyma ile
başlayan törenler saygı duruşu ve İstiklal
Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Törenlerin ardından bir açıklama yapan
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan
Karaçoban, “Tarihin altın sayfalarındaki
yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen
birçok ulusa da yol gösteren Kurtuluş
Savaşı, Türk Milleti’nin, ordusu ile birlikte
Yüce Atatürk’ün önderliğinde yazdığı
kahramanlık destanıdır.”dedi. Karaçoban,
“ 90 yıl önce, sayı ve silah olarak
kendisinden çok üstün olan düşman
karşısında, yüreğindeki vatan sevgisi ve
üstün cesaretiyle milletini ve ülkesini
kanının son damlasına kadar koruyan Türk
askerinin kazandığı bu zafer, Türkiye
Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmasında
ki en önemli etkenlerden biridir. Bu
inançla,
Türk
Silahlı
Kuvvetlerimizin
kahraman
mensuplarının
ve
bütün
vatandaşlarımızın
30
Ağustos
Zafer
Bayramı’nı yürekten kutluyor, başta Gazi
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla
anıyorum.”şeklinde konuştu.

Fatih Mahallesi muhtarı Selim
Gürcan'ın adı, Alaşehir Belediyesi
tarafından yeni düzenlenen bir parka
verildi.
Fatih Mahallesi'nde aralıksız üç dönemdir
muhtarlık yapan ve ani bir şekilde aramızdan
ayrılan Selim Gürcan'ın mahalleli tarafından ve

bizler tarafından çok sevilmesi, yaptığı hizmetlerin
takdir
edilmesi
nedeniyle,
Fatih Mahallesi'nde
düzenlemiş
olduğumuz
parka
onun
adının
verilmesini uygun gördük. Mahallede yapılan bu
hizmetle hem insanlar rahat bir nefes alacaklar hem
de çocukları güvenli bir ortamda oynayabilecekler.
İsteyen ihtiyaç duyduğu sporu yapabilecek. Sevilen
muhtarımızın adı sonsuza dek yaşayacak. Belediye
olarak
bu
tür
hizmetleri
vermekten
gurur
duyuyoruz, hizmetlerimiz sürecek." dedi.

ASFALT PLENTİ YENİLENDİÖZEL ASFALT EKİBİ KURULDU
Belediye Başkanı Dr. Gökhan
Karaçoban,
daha
önce
yaptığı
açıklamalarda 2012 yılının Alaşehir ve
Alaşehir
Belediyesi için
asfalt
yılı
olacağını ifade ettiklerini, bu amaç
doğrultusunda
çalışmaları
hızlandırdıklarını söyledi. Ana arter
prestij yollarının asfaltlanması işini ihale
ettiklerini
hatırlatan
Karaçoban,
“
Belediye
olarak
14
bin
metre
uzunluğundaki yolda toplam 150 bin
metrekarelik
yol
alanını
kendimiz
asfaltlayacağız. Bu amaç doğrultusunda
saatte 20 ton asfalt üretim kapasitesine
sahip olan asfalt plentimizi devre dışı bıraktık. Saatte 80 ton asfalt üretim kapasitesine sahip yeni asfalt
plentimizi kurduk bu ay içinde ham madde üretimine başlayacağız. Bunun yanında gece ve gündüz
olarak çift vardiya olarak çalışacak 25 kişilik bir asfaltlama ekibini de kurduk. Ayrıca kendi ekibimizle 35
bin metrekare kaldırım düzenlemesi de yapacağız.” şeklinde konuştu.

ŞELALE PARKI, GÜN SAYIYOR
Şelale Parkı’nda çalışmalar bitme noktasına
geldi. Park, hizmete açılmak için gün sayıyor. Kenan
Evren Parkı yolu üzerindeki alana yapılacak Şelale
Parkı için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.
Parkın
Eylül
ayı
sonunda hizmete açılması
hedefleniyor.
Alaşehir Belediyesi tarafından Sarıkız Çayı
üzerinde yapılacak olan Şelale Parkı için çalışmalar
süratle devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Dr.
Gökhan Karaçoban, “Park için yapılan çalışmalarda
park alanına 80 kamyon hafriyat çekildi. Sahada,
100 saat boyunca kırıcı ile kayalar delindi. Parkın
altyapı çalışmaları tamamlandı, temeli atıldı ve üst yapı çalışmaları tamamlanmak üzere. Çalışmalar
tamamlandığında bölgede modern bir park içinde 9 metrelik bir şelale ortaya çıkacak. İhale kapsamında
yapılan park, 383 bin TL’ye mal olacak.”dedi.

BAŞKAN KARAÇOBAN;
“Önce İnsan” diyoruz
Alaşehir Belediyesi Park ve Bahçe
Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi Asri
mezarlıkta ve Yeni mezarlıkta bayram
temizliği
ve
düzenlemesi
yapacak.
Yapılacak çalışmalarla ilgili olarak bir
açıklama
yapan
Alaşehir
Belediye
Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, “İnsanlar
özellikle Arife ve bayramın birinci günü
mezarlıkları ziyaret ediyorlar. Ölüsüne
saygısı olmayanın, dirisine de saygısı
olmaz anlayışıyla, mezarlıklarda bayram
temizliği ve düzenlemesi yapılacak.”dedi
BAŞKAN KARAÇOBAN;

ALAŞEHİRLİLER MODERN BİR ŞEHİR
PARKINA KAVUŞTU
Çamlık Park’ının açılış töreninde
konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan
Karaçoban“ Hazırladığımız proje doğrultusunda
parkımızın zeminini tamamen kazarak eskiyen
parke taşlarını çıkarttık ve yeniledik. Parkımızın
içindeki tüm yeşil alanları ve yürüme yollarını
yeniden yaptık. Kafeterya bölümü de
çalışmalarımız kapsamında tadilattan geçti.
Parkımızın ortasındaki havuzu da modern bir
yapıya dönüştürdük. Parkımızın Alaşehir’e
hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor,
işletmecisine de bol kazançlar getirmesini
diliyorum.” dedi.
Bu yıl ki Ramazan Şenlikleri dev bir konserle başladı
Alaşehir Belediyesi tarafından her yıl gerçekleştirilen
Geleneksel Ramazan Şenlikleri ve 6. Kültür ve Sanat
Etkinlikleri, Doğuş konseri ve Mehteran gösterisi ile başladı.
17 Ağustos 2012 tarihinde yapılacak olan Volan Erel şiir
konseri ile son bulacak program boyunca toplam 14 ayrı
etkinlik gerçekleştirilecek. Belediye bu yıl bir ilke imza atarak,
ilk kez her mahallede iftar sofraları kurarak Alaşehirlileri iftar
sofralarında bir araya getirecek.

BAŞKAN KARAÇOBAN;
SOSYAL BELEDİY ECİLİĞE
ÖNEM VERİYORUZ

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan
Karaçoban, sosyal belediyeciliğe büyük önem
verdiklerinin altını çizerek, bu çerçevede
yardımlaşmanın ve dayanışmanın yanında,
ananelerin de yaşatılması için, her yıl değişik
etkinliklerin tertip edileceğini söyledi. Sosyal
yardımlara
önem
verdiklerin
hatırlatan
Karaçoban, kısa süre içinde muhtarlarla
görüşüleceğini
belirterek;
“Alaşehirliler,
belediyecilikteki farkımızı bizzat yaşayarak
fark edecekler. Planlı ve programlı bir
şekilde şehir merkezindeki çalışmalarımız
devam ediyor. İlçemizin sıkıntılarını gece-gündüz demeden çalışarak bir bir çözüyoruz. Önümüzdeki
yıllarda, sosyal belediyeciliği biraz daha ön plana çıkaracağız. Tüm Alaşehirlilerin Ramazan-ı Şeriflerini
kutluyor ve iyi eğlenceler diliyorum.”şeklinde konuştu.
ALAŞE HİR’DE KOLPA RÜZGARI
Alaşehir’den KOLPA rüzgârı geçti.
Belediye’nin Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü tarafından bu yıl 6.’sı organize
edilen Ramazan Şenlikleri, Kültür ve
Sanat Etkinlikleri çerçevesinde sahne alan
KOLPA’yı 10 bin civarında müzik sever
dinlerken, 2 saat boyunca Alaşehirlileri
coşturdu.
Grup,
birkaç
eser
seslendirdikten sonra Belediye Başkanı
Dr. Gökhan Karaçoban, sahneye davet
edildi. Karaçoban, KOLPA’ya şenliklere
katılımlarından dolayı teşekkür ederek,
çiçek ve plaket takdiminde bulundu.
Konser alanını dolduran Alaşehirlilere de
seslenen Başkan Karaçoban, “Yoğun iş tempomuza rağmen sosyal belediyeciliğimizi de ön plana
çıkarmaya çalışıyor, değişik etkinlikler tertip etmeye çalışıyoruz. Genç bir nüfusa sahibiz. Gençlerimize
yönelik organizasyonlarımızın süreceğini buradan müjdelemek istiyorum. Sizleri hiçbir zaman ihmal
etmedik, etmeyeceğiz. Alaşehir, değişiyor, geliyor. Sizlere iyi eğlenceler diliyor, davetimize icabet
ederek bizleri kırmayan KOLPA Müzik Grubumuza da tekrar teşekkür ediyoruz.”şeklinde konuştu.
7 MAHALLEDE İFTAR SOFRALARI KURULACAK
Alaşehir Belediyesi, bu yılki Ramazan ayında farklı bir uygulamaya da ilk kez imzasını atıyor. İlçenin 7
mahallesinde büyük iftar sofraları kuracak olan belediye, hem mahalle sakinlerini aynı sofrada
buluşturmayı hem de belediye başkanı
ve meclis üyelerini vatandaşlarla iftar
yapma
fırsatını
amaçlıyor.
İftar
sofralarının ilki 3 Ağustos Cuma akşamı
Fatih Mahallesi Selim Gürcan Parkı’nda
düzenlendi. İftara katılım çok yoğun
oldu.
FATİH MAHALLESİ:
Alaşehir Belediyesi’nin Sokak İftarları,
Fatih Mahallesi’ndeki Selim Gürcan
Parkı’nda
3
Ağustos
Cuma
günü
düzenlenen
iftarla başladı.
Mahalle
sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği sokak
iftarlarına, Belediye Meclis üyeleri de
eşlik etti. 600’ e yakın mahallelinin

katılımıyla gerçekleşen ilk iftara; mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Başkanı Dr. Gökhan
Karaçoban, hemşerileri ile aynı sofrada olamamaktan dolayı çok üzgün olduğunu, ama bunu bir şekilde
telafi edeceğini söyledi.
ŞEYH SİNAN MAHALLESİ:
Alaşehir
Belediyesi
tarafından
‘Ramazan Şenlikleri’ kapsamında organize
edilen
sokak
iftarlarının
ikincisi
8
Ağustos’ta Şeyh Sinan Mahallesi’nde
düzenlendi. 500 mahallelinin katıldığı iftar
programında, mahalleliyle birlikte orucunu
açan Belediye Başkanı Dr. Gökhan
Karaçoban’a mahalle çocukları büyük ilgi
gösterdi.
Kendinden
imza
isteyen
çocuklarla yakından ilgilenen ve hiç birini
geri çevirmeyen Karaçoban, çocukların
park ve oyun gurubu taleplerine de olumlu
cevap
verdi.
Karaçoban
ayrıca,
mahalleliyle
iftarını
yaptıktan
sonra
yatalak bir hastası olan bir aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulunduktan sonara da mahallenin ileri
gelenleriyle sohbet toplantısı da yaptı.
Karaçoban, “Hizmetin siyaseti olmaz.”dedi.
ESENTEPE MAHALLESİ:
Sokak iftarlarının 3.’sü Esentepe
mahallesinde düzenlendi. 11 Ağustos’ta
gerçekleştirilen
iftar
programına
mahallelinin ilgisi büyük oldu. Yemeğe
yaklaşık 500 kişi katıldı. Başkan Karaçoban,
yemeğe iştirak eden mahalle sakinlerine
teşekkür etti.
HACIBEY MAHALLESİ:
Ramazan
şenlikleri
kapsamında
Alaşehir Belediyesi, 12 Ağustos’ta 4. Sokak
İftar sofrasını Hacıbey mahallesinde kurdu.
Hacıbeyliler, Belediye Başkanı Dr. Gökhan
Karaçoban ile birlikte iftar yaptı. Yemeğe 500 vatandaş katıldı. Belediye meclis üyelerinin de iştirak
ettiği program 1.5 saat sürdü. Mahalleli çocuklar da oyuncak dağıtılarak sevindirildi.
YENİ MAHALLE:

İlk defa bu yılın Ramazan ayında uygulamaya
konulan ‘Sokak İftarları’nın 5.’si 16 Ağustos
Perşembe günü Yeni mahallede tertip edildi.
750 mahallelinin katılımı ile gerçekleştirilen
iftar programına Belediye Başkanı Dr. Gökhan
Karaçoban ve Belediye Meclis Üyeleri de
katıldı. Vatandaşlar, halka açık olarak
düzenlenen bu yılki uygulamadan memnun
kaldıklarını Başkan Karaçoban’a ilettiler
ve teşekkür ettiler.
FİNAL İSTASYON
MALLESİ’NDE YAPILDI
Sokak
İftarları’nın
finali
17
Ağustos Cuma günü 1000 kişinin
katılımıyla İstasyon Mahallesi’nde yapıldı.
Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban’ın eşi Zühal Karaçoban ile katıldığı iftar programına belediye
meclis üyeleri de iştirak etti. oruçlar açıtlıktan sonra mahalleliye teşekkür konuşması yapan Başkan
Karaçoban, “Bu Ramazan’da 6 mahallemizde vatandaşlarımızla birlikte iftar yaptık. Alaşehirlilerle
birlikte olmak bize keyif verdi. Umarım bundan mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımızda memnun
olmuştur. Alaşehir ve Alaşehirliler için gece-gündüz çalışıyoruz. Asli görevlerimizin yanında sosyal
belediyeciliğin gereklerini de yerine getirmeye çalışıyoruz. Programlarımıza katılarak bizleri
onurlandıran tüm Alaşehirlilere teşekkür ediyor, Ramazan Bayramlarını kutluyorum.”şeklinde konuştu.

BAŞKAN KARAÇOBAN;
KENDİMİZİ ENGELLİLERİN
YERİNE KOYALIM
Kısa bir sürede bir engellinin
tekerlekli
sandalye
alabilmesi
için
gereken
5
bin
kapağı
toplamayı
hedeflediklerini
ifade
eden
Başkan
Karaçoban, "Yeterli kapağı toplayarak,
yetkililere teslim edeceğiz. Bu konuda
herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum.
Biz bu işe kendimizi engelli birinin yerine
koyarak, yürüyemediğimizde ne tür
zorluklar
çekebileceğimizi
düşünerek
başladık. Kendimizi engellilerin yerine
koyalım ve bu sosyal projeye destek
olalım. Tüm Alaşehirlileri kampanyaya
destek olmaya davet ediyorum." diye
konuştu.

Merkez Pazar Camii ışıklandırıldı
BAŞKAN KARAÇOBAN; 150 ADET ÖZEL IŞIK
SİSTEMİ KULLANILDI
Alaşehir Belediyesi, bir ilke daha imza atarak, camii
ışıklandırmalarına da el attı. Merkez Pazar Caminin
ışıklandırmasını 10 günde tamamlayan belediye, 2 caminin
daha ışıklandırmasını yapacak. Işıklandırılan Pazar camide
150 adet özel ‘Valvasher Let Armatür’ sistemini kullanıldı.
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, Merkez
Pazar Camii’nin ışıklandırmasının belediye tarafından
yapıldığını ve Ramazan ayı başında ışınlandırma sistemin
bitirildiğini söyledi. Sistemin ihalesinin yapıldığını v e
çalışmaların 10 günde tamamlanarak Ramazan ayına
yetiştirildiği dile getiren Karaçoban, “Pazar Camii ışıl ışıl
oldu.”dedi.
BAŞKAN KARAÇOBAN;
HER
ZAMAN
GENÇLERİMİZİN
YANINDAYIZ
Belediye
Başkanı
Dr.
Gökhan
Karaçoban, konuyla ilgili olarak yaptığı
açıklamada, "Alaşehir Belediyesi olarak bizler
her zaman spor kulüplerimizin yanındayız ve
başarıların
da
destekçisiyiz.
Çünkü
profesyonelliğin
altyapısı
amatör
spor
kulüplerinden
geçiyor.
Geleceğimizin

teminatı olan gençlerimizin yetiştirilmesine
ilçe
belediyesi
olarak
desteklerimizi
sürdüreceğiz. Bunun için varız. "dedi.
“DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK”
Karaçoban, "Alaşehir’de sporu daha
ileri seviyelere çıkarmak için yoğun bir
şekilde
çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.
Belediye olarak temel amacımız ilçemizi en
iyi şekilde temsil edecek gençlerin yetişmesi
için altyapı oluşturmaktır. Bunun için ilk
önce belediye spor’da yapılanmaya gittik.
Genç, dinamik ve her görüşü temsil eden
bir yönetim kurulu oluşturduk. Sporun dili tekdir. Tüm spor kulüplerimize başarılı bir sezon diliyorum."
Şeklinde konuştu.

Yaz Spor Okulu’na bu
yıl 230 başvuru
BAŞKAN KARAÇOBAN;
“HEDEF ALTYAPI OLUŞTURMAK”
Asıl hedeflerinin Alaşehir Belediye
spor’un altyapını oluşturmak olduğunu
belirten Başkan Karaçoban, yaz spor
okuluna başlayan öğrencilere başarılar
diledi. Karaçoban, “Her branşta bir takım

kurarak, ilgili liglerde mücadele etmek
istiyoruz. Yaz spor okulu da bu işin
altyapısını oluşturuyor. Bu yüzden bu
okullara önem veriyoruz. Kursumuza
iştirak
eden
öğrencilerimize
okulun
sonunda ‘Bitirme Sertifikası’ veriyoruz.
Kursa
katılan
tüm
öğrencilerimize
başarılar d iliyorum.”şeklinde konuştu.

Belediye asfalt çalışmasında hedefe kilitlendi
Alaşehir Belediyesi’nin ihaleyle verdiği ve 10 ayrı bölgeyi kapsayan; toplamda 8 bin 50 metre
asfalt yol, 21 bin 655 metre kare beton kaldırım, 13 bin 280 metre kare prestij kaldırım ve 22 bin 760
metre de bordür taşı döşeme işinde 4 ayrı noktada çalışmalar tamamlandı. Belediye kendi imkânlarıyla
da 30 ara sokak ve cadde asfaltlama çalışmasını tamamladı.
Alaşehir
Belediyesi,
asfalt
çalışmalarına son sürat devam ediyor.
İhale kapsamındaki Ilgın caddesi, Fırat
caddesi, Süleyman Demirel caddesi ve
Turhan Alakent caddesinin bir bölümünde
çalışmalar
tamamlandı.
Atatürk
Bulvarı’nda da kazı-hafriyat çalışmaları
başladı. Belediyenin kendi imkanlarıyla
asfaltlama yaptığı 14 farklı noktada da
asfaltlama çalışmaları bitirildi.

yılında

Asfaltlama
bitirme”

çalışmalarına “2012
hedefiyle
başlayan

Alaşehir Belediyesi, çalışmaları büyük bir
hızla yürütüyor. İhale kapsamında özel
şirket ve belediyenin kendi imkanları ve
ekipleriyle olmak üzere iki
koldan
yürütülen çalışmalarda hedefe ulaşmaya
az kaldı. İhale kapsamında özel şirket
tarafından asfaltlanan yollar ve mevkiler
şunlar;
İHALE KAPSAMINDA BİTİRİLEN
ÇALIŞMALAR
Ilgın Caddesi: Akarca mahallesi
hemzemin geçitten başlayıp Yenimahalle

kavşağına
kadar
olan
kısım,
Fırat
caddesinin Yenimahalle kavşağıyla Dr.
Sadık Ahmet meydanı arasındaki bölümü
bütünlü temel asfalt malzemesi ile
kaplandı. Aynı güzergâhta bordür taşları
döşendi ve kaldırım betonlaması yapıldı.
Yolun
tamamı
(bin
515
metre)
asfaltlanırken 3 bin metre de bordür taşı
döşendi.
Süleyman
Demirel
Caddesi:
Sarıkız deresinden Ecevit Meydanı’na
kadar olan bin 600 metrelik çift yönlü
yolun tamamı bütünlü temel asfalt
malzemesi ile kaplandı. 6 bin metrelik
bordür taşı döşenen yol trafiğe açıldı.
Kaldırım betonlama çalışmaları halen
devam ediyor.
Süleyman Demire l caddesinin İzmir-Denizli anayol kavşağından Alparslan Türkeş Meydanı’na kadarki
bölümü çift yönlü olarak ve aynı yolun batısında bulunan toplayıcı yol bütünlü temel asfalt malzemesi
ile kaplandı. 450 metre uzunluğundaki yolun her iki kenarında bordür taşı döşeme çalışmaları halen
devam ediyor.
Turhan
Alakent
caddesinin
Alparslan Türkeş Meydanı ile hemzemin
geçit arasındaki 300 metrelik kısmı çift
yönlü
olarak
bütünlü
temel
asfalt
malzemesi ile kaplandı. Bordür ve trotuar
çalışmaları ise halen devam ediyor.
BELEDİYE İMKANLARIYLA
ÇALIŞMALAR

YAPILAN

Alaşehir
Belediyesi’nin
kendi
asfalt
şantiyesinin imalatı olan asfaltı kullanarak
kendi
ekibiyle
yaptığı
asfaltlama
çalışmalarının da tamamına yakın bölümü
sona erdi. Belediye tarafından asfalt ve
kaldırım
çalışması
yapılan
yol
ve
güzergâhlar ise şöyle;
Milli Egemenlik caddesinin Kenan Evre n Meydanı ile Bülent Ecevit Meydanı arasındaki 400 metre
uzunluğundaki yola asfalt atılırken bin 600 metre de bordür taşı döşendi.
Cumhuriyet caddesinin Kuvayi Milliye Caddesi ile birleşen 130 metrelik bölümünde asfalt ve bordür
taşı döşeme çalışmaları tamamlandı.
Şehit Nuri caddesinin Mektep Caddesi
ile Kuvayi Milliye caddeleri arasındaki
365 metrelik kısmında asfalt, bordür ve
kaldırım çalışması yapıldı.
Şehit Mustafa Caddesi’nin Mektep
Caddesi ile Kuvayi Milliye caddeleri
arasındaki 365 metrelik kısmındaki
bölümü asfaltlandı.
Ilgın köy yolunun Akarca hemzemin
geçitten Belediye Mezbahasına kadarki
920 metrelik yolun tamamı asfaltla
kaplandı. Bu mesafede diğer işlemler
daha önce tamamlanmıştı.

İstasyon Mahallesi Gümüşpala caddesinin 420 metrelik bölümünde asfaltlama ve bordür taşı döşeme
çalışmaları tamamlandı. Kaldırım çalışmaları ise halen devam ediyor.
5 Eylül Mahallesi Cumhuriyet caddesinin Milli Egemenlik caddesi ile Mektep caddeleri arasındaki 360
metrelik kısmı ile Çıkmaz sokaktaki 45 metrelik bölümünün asfaltlanması ile bordür ve kaldırım döşeme
çalışmaları bitirildi.
Ilıca Mahallesi’nde Pia Üzüm İşletmesi ile Yeni Devlet Hastanesi önündeki (Çataltepe yoluyla birleşen
noktaya kadar) ihale kapsamı dışında
kalan 285 metrelik yol asfaltlanarak
bordür taşı döşendi.
İstasyon Mahallesi Eski Akkeçili yolu
Uzunoğlu Üzüm İşletmesi’nden yayla
sokak girişine kadarki yolun (bin 300
metre) asfaltlanması tamamlandı. Aynı
mahalledeki
Osmanlılar
caddesinin
paralelindeki
DSİ
kanalı
tekrar
düzenlenerek kanala istinat duvarı yapıldı
ve tel örgü ile çevrelendi. 360 metrelik
yola asfalt atıldı.
Kurtuluş caddesinin Kuvayi Milliye ile
Sevgi Yolu arasındaki 130 metrelik
bölümü asfaltlandı ve kaldırım betonu
atıldı. Ayrıca Osman Akça, İsmet Paşa,
Kenan Evren ve Ahmet Işık caddelerinde aynı uzunluktaki bölümler asfaltlanarak, yol kenarlarına
kaldırım betonu atıldı.
BAŞKAN KARAÇOBAN;
HEDEFİMİZ DOĞRULTUSUNDA
İLERLİYORUZ
Çalışmalar hakkında bilgi veren Alaşehir
Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban,
2012 yılı sonunda tamamlama hedefiyle
başlattıkları asfaltlama, bordür ve kaldırım
döşeme
çalışmalarında
hedef
doğrultusunda süratle yol aldıklarını
söyledi. Çalışmaların özel firma ve
belediyenin kendi ekipleri olmak üzere iki
koldan
ve
zaman
mefhumu
gözetilmeksizin süratle devam ettiğine
dikkat çeken Karaçoban, “2012 yılında
bitirme hedefimize ulaşacağız” dedi.
Karaçoban, “İhale ile özel firmaya
verdiğimiz toplam 8 kilometrelik yolun 5
kilometresinde çalışmalar tamamlandı.
Kalan 3 kilometrelik mesafede ise
çalışmalar
halen
devam
ediyor.
Belediyemizin
kendi
ekipleriyle
ve
imkanları ile asfalt, bordür ve kaldırım
betonlaması yapacağı 14 kilometrenin 10
kilometresini
bitirdik.
Kalan
4
kilometrenin
tamamlanması
için
ekiplerimiz
durmaksızın
çalışmalarını
sürdürüyor. 2012 yılı sonuna kadar
bitirme
hedefiyle
başlattığımız
çalışmaların planlarımız doğrultusunda
ilerlemesinden dolayı çok memnunuz.
İnşallah çalışmalarımız hedeflediğimiz
tarihte bitmiş olacak” şeklinde konuştu.

ALAŞEHİR 5 EYLÜL’E HAZIRLANIYOR
Alaşehir, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 90.
yıldönümü etkinliklerine hazırlanıyor. Alaşehir Belediyesi
tarafından İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ve
Alaşehir Ziraat Odası başkanlığının katkılarıyla organize
edilen kutlamalarda geleneksel üzüm yarışmasının yanında
Emre Aydın ve Alaşehirli Pop Star sanatçısı Sevcan Dalkıran,
Alaşehirlilere birer konser verecek.
Alaşehirlilerin düşman işgalinden kurtuluşunun 90.
yılı renkli görüntülere sahne olacak. İlçe Tarım Gıda ve
Hayvancılık
Müdürlüğü
ve
Alaşehir
Ziraat
Odası
başkanlığının da katkılarıyla Alaşehir Belediyesi tarafından

organize edilecek kutlamalar üç gün
sürecek. 5 Eylül 2012 Çarşamba günü
10:00’da
Atatürk
Anıtına
çelenk
konulmasıyla
başlayacak
kutlamalar
Cumhuriyet
Meydanı’nda
Alaşehir
Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban’ın yapacağı konuşmayla devam edecek. Saat 10:30’da
yapılacak şehitlik ziyaretinin ardından Çamlık Parkı’nda yapılacak geleneksel Üzüm Yarışması’na
geçilecek.
BAŞKAN KARAÇOBAN; RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE KUTLAYACAĞIZ
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, belediye olarak ilçenin düşman işgalinden
kurtuluş tarihi olan 5 Eylül’e büyük önem verdiklerini söyledi. Her yıl bu özel ve anlamlı günü bir
öncekinden daha renkli görüntülerle kutladıklarına dikkat çeke n Karaçoban, “Bu yıl da belediyemizin
organizasyonu ile renkli görüntüler sahnelenecek. Cumhuriyet Meydanı’ndaki kurtuluş etkinlikleri,
geleneksel üzüm yarışmasıyla devam edecek. Bunların yanında sevilen ses sanatçıları Emre Aydın ve
Sevcan, halkımıza müzik ve eğlence dolu
iki
gece
yaşatacaklar.
Kutlama
etkinliklerimizin sorunsuz geçmesi için
tüm çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
KUTLAMA TÖRENLERİNE ÜÇ
BÖLGE MİLLETVEKİLİ KATILDI
Alaşehir’in kurtuluş günü kutlama
törenlerine;
MHP
Manisa
Milletvekili
Sümer Oral, Erkan Akçay ve CHP Manisa
Milletvekili Hasan Ören k atıldı. AK Parti
Manisa Milletvekillerinden hiç birinin
törenle katılmaması ve ilçe halkının her
zamanki gibi törenlere ilgisinin olmaması
da dikkatlerden kaçmadı.
BAŞKAN
KARAÇOBAN;
KONSERLERİMİZİ İPTAL ETTİK
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan
Karaçoban da terör saldırılarını kınayarak başladığı konuşmasında şunları söyledi;
“5 Eylül tarihinde gerçekleştirmeyi düşündüğümüz bu etkinliklerimizi o günlerde yaşadığımız terör
saldırıları ve şehit vermemiz dolayısıyla bu tarihe ertelemiştik. Bugün yine terör saldırılarının gölgesinde
açılışımız yapmak zorunda kaldık. Ayrıca çok iyi bir şekilde hazırlandığımız bu etkinliklerimizin konser ve
eğlence bölümünü tamamen iptal ettik. Bu vesileyle şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz
milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Bölücü hainler asla hedeflerine
ulaşamayacaktır” dedi. Karaçoban, tarım fuarının bölge çiftçisi için faydalı olacağına inandığını da
sözlerine ekledi.,

Türkiye Cirit Şampiyonası’nın bir ayağı Alaşehir’de yapıldı
ALAŞEHİR BELEDİYESİ VE
EŞMELİLER DERNEĞİNİN BİRLİKTE
ORGANİZE ETTİĞİ GELENEKSEL SPOR
DALLARI FEDERASYONU 2012 YILI
TÜRKİYE CİRİT ŞAMPİYONASI GRUP
ELEME MÜSABAKALARI
Geleneksel
Spor
Dalları
Federasyonu’nun 2012 yılı Türkiye Cirit
Şampiyonası’nın bir ayağı dört takımın
katılımı ile 28 -30 Eylül tarihlerinde
Alaşehir
Belediyesi
ve
Eşmeliler
Derneği’nin
desteğiyle
Alaşehir’de
düzenlendi. Cuma günü Seçil Otel
yanındaki boş arazide başlayan ve üç gün
süren karşılaşmalar büyük heyecana
sahne oldu.
Geleneksel Spor Dalları Fedarasyonun2012 yılı Türkiye Cirit Şampiyonasının bir ayağı dört
takımın katılımıyla Alaşehir’de düzenlendi. Alaşehir Belediyesi ve Eşmeliler derneğinin desteğiyle
düzenlenen karşılaşmalar büyük bir heyecana neden olurken, vatandaşlar da yeni tanıdıkları bu spor
dalındaki karşılamaları ilgiyle takip ettiler.

Alaşehir’de Gaziler Günü kutlandı
BAŞKAN KARAÇOBAN;
GAZİLER TOPLUMUMUZUN
ORTAK DEĞERLERİDİR
Muharip
Gaziler
Derneği’nde
düzenlenen kutlama etkinliklerine katılan
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan
Karaçoban da duygu ve düşüncelerini
anlatırken,
“Ülkemiz
bugün
dünden
olduğundan daha fazla iç ve dış
düşmanların tehdidi altındadır. Bilinmelidir
ki, Türk halkının azim ve kararı, her türlü
zorluğu,
yenmeye
ve
Türkiye
Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatmaya
muktedirdir. Vatanın bütünlüğü uğrunda
akan kanların hesabının mutlak suretle
sorulacağından eminiz.
“GAZİLERİMİZ BİZİM ÖVÜNÇ KAYNAĞIMIZDIR”
Karaçoban açıklamasının devamında, gazilik mertebesine ulaşan kahramanların Türk milletinin
baş tacı olduğunu belirterek, “Gazilerimiz bizim övünç kaynağımızdır, başımızın tacıdır. Ülkemiz bugün
dünden olduğundan daha fazla iç ve dış düşmanların tehdidi altındadır. Bilinmelidir ki, Türk halkının
azim ve kararı, her türlü zorluğu, yenmeye ve Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatmaya
muktedirdir. Vatanın bütünlüğü uğrunda akan kanların hesabının mutlak suretle sorulacağından hiç
kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle tüm gazilerimizin bu özel gününü kutluyor, bizler
ve vatanın bekası için verdikleri kahramanca mücadeleden dolayı da teşekkür ediyorum. Hayat boyunca
huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum.”şeklinde konuştu.

Çocuklardan Başkan Karaçoban’a
teşekkür
Alaşehir Belediyesi’nin birçok park
alanındaki
eskimiş
oyun
gruplarını
değiştirmesinden
dolayı
aileler
ve
Ramazan’da
da
mahallerde
kurulan
‘Sokak İftarları’nda oyuncak dağıtımından
dolayı da çocuklar Belediye Başkanı Dr.
Gökhan Karaçoban’a teşekkür ettiler.
Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban,
"Çocuklarımızın
ve
ailelerimizin
boş
vakitlerini geçirebilecekleri sosyal alanları
arttırmak
için
çalışıyoruz.
Parklarda
bulunan oyun grupları da oldukça
eskimişti. Bunun üzerine p ark alanlarını
farklı oyun grupları ile donattık. Umarım
buralarda aileler ve çocuklarımız tatil günlerinde en iyi şekilde vakit geçirirler" de di.

BAŞKAN KARAÇOBAN;
ÇEVRE SAĞLIĞINI ÖNEMSİYORUZ
Alaşehir Belediyesi olarak ilçede, yol
açmanın, asfalt dökmenin, kaldırım yada park
yapmanın dışında sosyal ve kültürel etkinliklere
de büyük önem verdiklerini belirten Başkan Dr.
Gökhan Karaçoban, tüm bunların dışında halk
sağlığının korunması adına da çeşitli çalışmalar
yürüttüklerini söyledi. Çöp ayrıştırma ve geri
dönüşüm projeleri kapsamın da, cam şişe,
plastik, kağıt ve çeşitli kimyasal atıkların
önceden
dağıttıkları
poşetler
yardımıyla
ayrıştırıldığını dile getiren Karaçoban, bu

yöntemle hem çevreyi korumuş olduklarını
hem de halk sağlığını güvence altına almış
olduklarını
kaydetti.
Karaçoban,
“İlçe
merkezinde
her
gün
15
mahallenin
tamamında düzenli olarak çöpler toplanıyor.
Bu hizmeti halkımıza daha verebilmek için
araç filomuza takviyeler yaptık, ekipmanlarını
teknolojik donanımlarla güçlendirdik. Şimdi
çevre temizliği daha sistemli ve daha düzenli
yapılmaktadır. Bu konuda çok hassız,
Mükemmele ulaşıncaya kadar gereken her
şey yapılacaktır.”şeklinde konuştu.

BAŞKAN KARAÇOBAN;
ALAŞEHİRLİLERE HİZMET
BORCUMUZU YERİNE GETİRİYORUZ
Alaşehir
Belediye
Başkanı
Dr.
Gökhan Karaçoban, altyapı ve asfaltlama
çalışmalarının yanı sıra, ilçenin görsel
yönden güzelleşmesi için de yeni projelere
imza attıklarını söyledi. Şelale Parkı’nın bu
ay içinde hizmete açılacağını dile getiren
Başkan
Karaçoban,
“İstasyon
mahallesindeki Güreş Alanı Parkı’nı yeniden
düzenledik. 0-6 yaş grubuna, İlk ve
ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere hitap
edecek şekilde alanı oyun grupları ile
donattık. 569 m2’lik sahaya; 3 bacaklı
salıncak,
dönerli
salıncak
3
metre
yüksekliğinde ipli tırmanma, kendi ekseninde dönen yuvarlak tekli salıncak, figürlü zıpzıplar ve ikili
figürlü tahterevalliden oluşan oyun grupları koyduk.

Alaşehir’de Cumhuriyet Bayramı
coşkusu:
Cumhuriyetimiz
89
yaşında
Cumhuriyetin ilanı ve Cumhuriyet
Bayramı’nın 89. yıl dönümü tüm yurtta
olduğu gibi Alaşehir’de de büyük bir
coşkuyla
kutlandı.
Alaşehir
deki
kutlamalar sabah 9.30’da Kaymakam
Kemal İnan’ın makamında tebrikleri kabul
etmesiyle başlarken, kutlamalar ilçe
stadyumunda yapılan etkinlikle sona erdi.

Alaşehir’de
Cumhuriyet
Bayramı
coşkusu, Cumhuriyetin ilanı ve Cumhuriyet
Bayramı’nın 89. Yıl Dönümü tüm yurtta
olduğu gibi Alaşehir’de de büyük bir coşkuyla
kutlandı. Alaşehir de ki kutlamalar sabah
9.30’da
Kaymakam
Kemal
İnan’ın
makamında
tebrikleri
kabul
etmesiyle
başlarken, kutlamalar ilçe stadyumunda
yapılan etkinlikle sona erdi.
Kaymakam İnan’ın konuşmasından
sonra bir öğrenci günün anlam ve önemine ilişkin bir şiir okudu. Şiir okunmasından sonra sırasıyla
Atatürk İlköğretim Okulu, Atatürk Lisesi ve Hacı Kelepir İlköğretim okulunun öğrencilerinin sergilediği
halk oyunları gösterileri büyük bir ilgiyle
izlendi. Halk oyunu gösterilerinden sonra
Alaşehir Belediye Karate Takı mı da bir
gösteri yaptı.

Alaşehirliler,
huzur içinde kestiler

kurbanlarını

Alaşehir
Belediyesi,
Kurban
Bayramı’nda 3 noktada kurban kesim yeri
belirledi. Vatandaşlar, Sarısu mahallesinin
06 kahvesi yanında, Beşeylül İlköğretim
Okulu’nun bahçesinde ve 1 Nolu Sağlık
ocağının
arka
caddesinde
belediye
tarafından oluşturulan kesim yerlerinde
kurbanlıklarını ücretsiz olarak kestirdiler.

Kurban Bayramını idrak ettik
Alaşehir´de resmi bayramlaşma
töreni bayramın ikinci günü (Cuma)
Belediye Çamlık Aile Parkı’nda yapıldı.
Saat 11.00´de başlayan bayramlaşma
törenine; İlçe Kaymakamı Kemal İnan,
Belediye Başkan Vekili Adnan Tutar,
Emniyet Müdürü Mehmet Taşçı, İlçe
Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emin Oktay
Aydoğdu, İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit,
Ziraat Odası ve Üzüm Sulama Birliği
Başkanı Necdet Türk, daire amirleri, siyasi
parti ve sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Alaşehir
Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban,
bayramlaşmaya mazeretinden dolayı katılmadı.

10 Kasım Atatürk Anma Töreni
BAŞKAN KARAÇOBAN;

“Düşünceleri ve idealleri her
zaman yolumuzu aydınlatacak”
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 74. yıl
dönümünde Alaşehir’de düzenlenen tören
ve çeşitli etkinliklerle anıldı. Tören ve
etkinliklere Alaşehir Belediye Başkanı Dr.
Gökhan Karaçoban da katıldı. İlk tören 10
Kasım Cumartesi günü saat 8.45’de
Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtına
çelenk çelenklerin sunulmasıyla yapıldı.
Etkinlikler ise Belediye AKM Sineması’nda
gerçekleştirildi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 74.
yıl dönümünde İlçemizde tertip edilen
tören ve etkinliklere iştirak eden Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, “Düşünceleri ve
idealleri ile yolumuzu aydınlatan, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder, büyük komutan M. Kemal
Atatürk’ün aramızdan bedenen ayrılışının 74. yılında; millet olarak O’nu, bir kez daha rahmet, minnet
ve büyük bir özlemle yad ettik.”dedi.

BAŞKAN KARAÇOBAN;
TOLUMA ŞEKİL VEREN
ÖĞRETMENLERDİR
Alaşehir Belediye Başkanı Dr.
Gökhan
Karaçoban,
24
Kasım
Öğretmenler
Günü
münasebetiyle,
gerçekleştirilen
etkinliklerin
ardından
yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Toplumların kalkınmasında ve
gelişmesinde motor güç eğitim sistemidir.
Öğretmenler de bu sistemin en önemli
parçasıdır.
Bir
toplumun
hamurunu
yoğuran ve ona şekil veren öğretmenler,
toplumların yarınlara güvenle bakabilmeleri, geleceklerini garanti altına alabilmeleri için varlığına ihtiyaç
duyulan en önemli kişilerdir. 24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenlerimizi hatırlamak ve onlara ne
denli değer verdiğimizi ortaya koymak açısından önemli bir fırsattır. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz
öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, toplum olarak onlara duymuş olduğumuz minnet
borcunu ifade ederek başarı ve mutluluk dolu yarınlar diliyorum."

Hayvan barınağı törenle açıldı
BAŞKAN KARAÇOBAN;
BARINAĞIN GÖREVİ SOKAK
HAYVANLARINI ZARARSIZ KILMAK
Belediye Başkanı Dr. Gökhan
Karaçoban, barınağın açılış töreninde
yaptığı konuşmada, “5199 Sayılı Hayvan
Hakları
Kanununa
göre
Sokak
Hayvanlarının geçici barınakta bakım ve
tedavileri yapılacak. Görevliler tarafından
kısırlaştırma,
aşılama,
küpeleme
sonrasında 3-5 gün arasında gözlem
altında tutulup tedavi edildikten sonra
doğal ortama bırakılacaklar. Hasta ve
güçten düşmüş sokak hayvanları ise
burada sürekli bakılacak. Şunu belirtmek istiyorum. Burada hayvanlar sürekli kalmayacak. Esas olan
hayvanları zararsız halde doğal ortamda
yaşamasıdır. İlkemiz ve amacımız budur. ”dedi.

HAKDEM’den Başkan Karaçoban’a
teşekkür
Manisa Hayvanları Koruma Derneği
Başkanı (HAKDEM) Reyhan Elbirliler,
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan
Karaçoban’a
teşekkür
etti.
Elbirliler,
Belediye’nin
açmış
olduğu
hayvan
barınağının çoğu illerde bile olmadığını
belirterek, “En temel hak YAŞAM hakkıdır.
Hangi
tür
olursa
olsun
yaşamı
paylaştığımız tüm canlar için bu geçerlidir.
Ne yazık ki çevreyi, yaşamı paylaştığımız
bizden çok önce dünyada yaşamaya
başlayan
hayvanların yaşam hakkını
giderek artan bir öfke, şiddet, vahşet ile
göz ardı ettiğimizi endişe ve

üzüntü ile izliyoruz.”dedi.

HAKDEM Başkanı Reyhan Elbirliler, Alaşehir
Belediyesi’nin açmış olduğu Hayvan Barınağı açılışına
katıldı. Açılışı yapılan barınağın diğer ilçelere örnek
olması gerektiğini de dile getiren Elbirliler, “Şehirlerin
geleceği için yapılan planlarda ne çevrenin ne de
çevrenin içindeki diğer canların isminin bile geçtiğini
görmüyoruz. Onlar için dağlara, ormanlara terk, ölüm
biçiliyor.
Çıkartılan yasalarda, uygulamalarda, insan
olmanın faziletlerinden merhamet, sevgi ve hoşgörüden
uzaklaşan bir toplum olmaya gidişin endişesi içindeyiz.
Bizler, doğanın ve çevrenin korunmasını, hayvanlara
yaşam hakkı verilmesini ve insanlara iyi muamele yapılmasını İYİ İNSAN ve uygar toplum olmanın
şartı olarak görüyoruz.”şeklinde konuştu.

BAŞARILI KARATEİLER,
BAŞKAN KARAÇOBAN’I ZİYARET ETTİ
Milli Takım kamp programına
katılmadan önce Belediye Başkanı Dr.
Gökhan Karaçoban’ı makamında hocaları
ile
birlikte
ziyaret
eden
başarılı
karateciler, başarılarının devam edeceğini
söylediler. Başkan Karaçoban da, başarılı
sporcuları
kutlayarak,
başarılarının
devamını diledi. Karaçoban, “Sizlerle
gurur duyuyoruz. Hepinizin de milli
takıma seçileceğinize inancım tamdır. Bu
başarınızdan dolayı kutluyor, daha nice
başarılar
kazanarak
bizleri
onurlandırmanızı temenni ediyorum.”dedi.

Yeni mahalle esnafından Başkan Karaçoban’a kahvaltı
KARAÇOBAN’DAN MAHALLELİYE MÜJDE
Toplantıda
mahalle
esnafının
sorularını da cevaplayan Alaşehir Belediye
Başkanı
Dr.
Gökhan
Karaçoban,
mahalleliye
bir
de
müjde
verdi.
Belediye’nin ilçe geneline ekimini yaptığı
çiçeklerin üretiminin yapıldığı seranın
Atatürk Parkı’ndan kaldırılarak, arıtma
tesislerindeki bölgeye taşınacağını dile
getiren
Karaçoban,
“Yeni
Mahalleye
Atatürk Parkı’nı yeniden iade edeceğiz.
Gerekli taşıma işlemleri tamamlandıktan
sonra,
parkı
yeniden
düzenleyerek
halkımızın hizmetine açacağız. Taşıma
çalışmaları başlamıştır. Sizlerin talepleri
doğrultusunda bu çalışmalara başladık.
Şimdiden hayırlı uğurlu olsun,”şeklinde
konuştu.
Anadolu Lisesi
öğrencilerinden Karaçoban’a
ziyaret
Alaşehir Anadolu Lisesinin yeni
seçilen öğrenci meclisi başkanı ve üyeleri
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan
Karaçoban’ı makamında ziyaret ederek
okul
bahçesinde
yapılacak
bazı
düzenlemeler için destek talep ettiler.
Alaşehir Lisesinin yeni seçilen
öğrenci meclisi başkanı ve üyeleri Başkan
Karaçoban’ı
ziyaret
ederek
okul
bahçesinde yapılacak bazı düzenlemeler
için destek talep ettiler. Oldukça samimi
bir
ortamda
gerçekleşen
ziyarette
Alaşehir Lisesi öğrenci meclis başkanı ve üyeleri, Karaçoban’dan Okullar hayat bulsun projesi
kapsamında okullarının bahçe düzenlemesi, ön bahçenin asfaltlanması ve okul bahçesi ve çevresin in
belediye temizlik görevlileri tarafından daha sık bir şekilde temizlenmesi konusunda destek istediler.
SONUÇLAR OLUMLU; ALAŞEHİR SICAK SU İLE ISINACAK
Alaşehir Belediyesi'nin ihale ettiği ve Akça Holding tarafından başlatılan jeotermal çalışmaları
olumlu sonuç verdi. İlk kuyudan istediği sonucu alan Akça Holding, ikinci kuyunun açılması için de
çalışmalarını başlattı. Kuyunun açılış törenine Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban ve
Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.

BAŞKAN KARAÇOBAN;
JEOTERMAL ALAŞEHİR’İN
ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK
Alaşehir Belediye Başkanı Dr.
Gökhan
Karaçoban
da,
jeotermalin
Alaşehir’in
çehresini
değiştireceğini
belirterek, şunları söyledi: "Belediye
olarak MTA'dan aldığımız jeotermal arama
ruhsatını ihale yoluyla Akça Holding'e
devrettik. Çünkü belediye olarak bu tür
yatırım yapmamız çok zordu. Bu ihale

sonunda çalışmalardan elde edilecek her türlü gelirden
belediyemize yüzde 18 + KDV olarak gelir sağlanacak. Meclis
olarak iyi bir karar verdiğimize inanıyoruz. Akça Holding ilk
kuyudan istediği verimi aldı. Biz de çok mutlu olduk, hem
belediye adına, hem de firmanın yaptığı harcamaların
karşılığını bulması adına. Çünkü, bu işte moral, yaptığın
çalışmanın karşılığını almak çok önemli. Alaşehirliler olarak
şehrimize sağlanacak katma değerden mutluluk duyarız. Firma
açacağı kuyularda enerji üretimini planlarken, son iki kuyudan
Alaşehir'in ısınması, seracılık, sebze ve meyve kurutması gibi
artı değerler olacak. Önümüzdeki Nisan aylarına doğru kuyu
sonuçlarının belirlenmesi bekleniyor. Bu sonuçlardan sonra
Alaşehir’de termal ısınma konusunda bir karar verilebilecek.
Çünkü, açılacak kuyulardan ne çıkacağını henüz bilmiyoruz.
Bunların hepsi Alaşehirliler için güzel ve mutlu haberler. Emeği
geçen, ülkemiz ve Alaşehir için gelir getirebilecek yatırımları
yapan herkesi kutluyoruz."

BAŞKAN KARAÇOBAN;
”Tüm Engelleri Kaldırıyoruz”
3 Aralık Dünya Engeller Günü
nedeniyle İşitme Engelliler Spor Kulübü
Derneğini ziyaret ederek, dernek üyeleriyle
bir
araya
gelen
Karaçoban,
Alaşehir
Belediyesi'nin engelli dostu bir belediye
olduğunu belirterek, dernek mensuplarının
ve diğer engelli vatandaşların özel günlerini
kutladı.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
münasebetiyle, İşitme Engelliler Spor Kulübü
Derneğini ziyaret eden Belediye Başkanı Dr.
Gökhan Karaçoban, Engelliler için engellerin
kaldırıldığı, hiçbir şeyin engel olmadığı
yaşam alanları kurduklarını söyledi. Her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını belirten
Karaçoban, "Alaşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için her türlü adımı
atıyoruz. Hayata geçirdiğimiz tüm hizmetlerde
engelli
vatandaşlarımızı
düşünerek
planlama
yapıyoruz. Yaklaşık 13 yıldır eğitim almalarını
sağlamak
için
ücretsiz
servis
hizmet
veriyoruz.”dedi.
Vali Daşöz’den Karaçoban’a plaket
Manisa Valisi Halil İbrahim Daşöz’ün
katılımıyla, 'Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası'
çerçevesinde İl Özel İdaresi ile hayırsever iş adamı
Selahattin
Barutçuoğlu
adına
kızı
Semra
Görgülüoğlu ve Alaşehir Belediye Başkanı Dr.
Gökhan Karaçoban'a hizmetlerinden dolayı plaket
verip, Zuhal- Selahattin Barutçuoğlu Anadolu Lisesi
ek bina açılışını yaptı.

Alaşehir
ziyareti

İLHAN KOYUNCU dan
Belediyesi’ne
nezaket

TÜRK-YERELHİZMET-SEN
Genel
Başkanı İlhan Koyuncu, beraberindeki
sendika
heyetiyle
birlikte,
Alaşehir
Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban’ı
ziyaret etti. İşyeri Sendika Temsilcisi Erol
Kacar da katıldığı ziyarette, Koyuncu, ilçe
merkezinde
yürütülen
belediyecilik
hizmetlerinden
dolayı
Başkan
Karaçoban’a teşekkür etti.

Biz sizle hep iç içeydik, hep iç içe olacağız.
Çünkü biz siz den biriyiz…

Sizin için iş başındayız…
Gecelerimizde…
Gündüzümüzde hep
sizlere hizmet için varız…

BASINDA BİZ..!

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

SUNULAN HİZMETLER
a-)

Belediye Meclisi İle İlgili Görevleri Ve 2012 Yılı Faaliyetleri:

5393 sayılı Belediye kanununun
20. maddesi doğrultusunda her ayın ilk
haftası ve 5675 Sayılı Kanunla eklendiği
üzere yılda 3 olağanüstü toplantı hakkının
kullanılmasında,
Belediyemiz birimlerinden yasa,
tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak
Belediye Meclisinde görüşülüp karar
alınmak üzere Belediye Başkanlığınd an
meclisimize havaleli yazılar ile gündemin
oluşturulması
ile
meclis
dosyasının
hazırlanması,
Toplantı gün ve saati ile meclis
gündeminin üyelere dağıtımı,
Toplantılara
iştirak
ederek
yürütümü konusunda başkanlık divanına
yardımcı olunması,

Toplantı esnasında alınan CD görüntüleri ve notların doküman edilerek kararların ve Meclis karar
defterinin yazımı ile Belediye Başkanı ve meclis kâtiplerinin imzalarının alınması,
5393 sayılı Belediye kanununun 23. maddesi gereğince 2 nüsha halinde Kaymakamlık makamına
gönderilmesi,
Alınan kararların konularına göre ilgili birimlere gönderimi ve tüm bu iş işlemlere ait konularını
içeren meclis dosyasının tutulması ve Arşivlenmesi
5393 Sayılı Belediye kanununun
22. maddesi gereği alınan kararların bir
sonraki toplantıda üyelere dağıtımı
Meclis
Üyelerinin,
meclis
toplantılarına devamlılıklarını belirlemek
üzere meclis başkanlığınca tutulan
puantaj cetvelinin tutulması.
Belediye meclisimiz 2012 yılı içinde;
01.01.2012–31.12.2012 tarihleri
arasında Belediye Meclisimiz 14 toplantı
olmak üzere 28 birleşim yapmış (Ocak,
Ağustos ve Kasım aylarında olmak
üzere 3 olağanüstü) olup, toplam 142
gündem
maddesi
ile
ilgili
karar
alınmıştır.
Toplantı gün ve dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

04.Ocak.2012
06.ocak.2012
20.Ocak.2012
02.Şubat.2012
06.Şubat.2012
01.Mart.2012
05.Mart.2012
02.Nisan.2012
06.Nisan.2012
02.Mayıs.2012
07.Mayıs.2012
01.Haziran.2012
06.Haziran.2012
02.Temmuz.2012
05.Temmuz.2012
10.Ağustos.2012
13.Ağustos.2012
03.Eylül.2012
07.Eylül.2012
01.Ekim.2012
08.Ekim.2012
19.Ekim.2012
02.Kasım.2012
05.Kasım.2012
19.Kasım.2012
19.Kasım.2012
03.Aralık.2012
07.Aralık.2012

1 nolu
1-2 nolu
2 nolu
3 nolu
3-2 nolu
4 nolu
4-2 nolu
5 nolu
5-2 nolu
6 nolu
6-2 nolu
7 nolu
7-2 nolu
8 nolu
8–2 nolu
9 Nolu
9-2 nolu
10 nolu
10-2 nolu
11 nolu
11-2 nolu
11-3 nolu
12 nolu
12-2 nolu
13 nolu
13-2 nolu
14 nolu
14-2 nolu

Meclis
Meclis
Meclis
Meclis
Meclis
Meclis
Meclis
Meclis
Meclis
Meclis
Meclis
Meclis
Meclis
Meclis
Meclis
Meclis
Meclis
Meclis
Meclis
Meclis
Meclis
Meclis
Meclis
Meclis
Meclis
Meclis
Meclis
Meclis

Toplantısında
Toplantısında
Toplantısında
Toplantısında
Toplantısında
Toplantısında
Toplantısında
Toplantısında
Toplantısında
Toplantısında
Toplantısında
Toplantısında
Toplantısında
Toplantısında
Toplantısında
Toplantısında
Toplantısında
Toplantısında
Toplantısında
Toplantısında
Toplantısında
Toplantısında
Toplantısında
Toplantısında
Toplantısında
Toplantısında
Toplantısında
Toplantısında

(1.Birleşim)
(2.Birleşim)
(1.olağanüstü)
(1.Birleşim)
(2.Birleşim)
(1.Birleşim)
(2.Birleşim)
(1.Birleşim)
(2.Birleşim)
(1.Birleşim)
(2.Birleşim)
(1.Birleşim)
(2.Birleşim)
(1.Birleşim)
(2.Birleşim)
(2.Olağanüstü)
(2.Olağanüstü 2.blş)
(1.Birleşim)
(2.Birleşim)
(1.Birleşim)
(2.Birleşim)
(3.Birleşim Bütçe)
(1.Birleşim)
(2.Birleşim)
(3.Olağanüstü )
(3.Olağanüstü 2.blş)
(1.Birleşim)
(2.Birleşim)

15
1
4
11
1
13
1
12
1
13
1
10
1
12
1
11
1
7
1
8
1
1
3
1
2
1
7
1

gündem
gündem
gündem
gündem
gündem
gündem
gündem
gündem
gündem
gündem
gündem
gündem
gündem
gündem
gündem
gündem
gündem
gündem
gündem
gündem
gündem
gündem
gündem
gündem
gündem
gündem
gündem
gündem

b- ) Belediye Encümeni İle İlgili Görevleri ve 2012 Yılı Faaliyetleri:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi gereğince seçilen Encümen Üyeleri ile Belediye
Başkanınca seçilen aynı adette memur encümen üyelerimiz ile aynı kanunun 35.maddesi gereği haftada
bir gün ilgili kanunun 34. maddedeki görev ve yetkileri doğrultusunda yapılan toplantılarda;
Belediyemiz birimlerinin ilgili daire amirliklerince uygun görüşü ile Belediye Başkanından havaleli
konuları gündem maddesi olarak encümene sunmak.

Encümenin almış olduğu kararların
yazılmasını,
arşivlenmesini
ve
ilgili
birimlere gönderilmesini sağlamak,
Encümence
verilen
kararları
encümen karar defterine yazmak, metin
haline getirilen kararları encümen başkanı
ve üyelerine imzalatmak,
İlgili birimlere tebliği ve ilgili karar
asılları ve eklerinin arşivlenmesi,
Encümen
toplantısına
katılan
encümen başkanı ve üyelerine ödenecek
olan huzur hakkı için puantaj düzenlemek,
gereği için Mali Hizmetleri Müdürlüğüne
göndermek.
Belediye Encümenimiz 2012 yılı
içinde;
01.01.2012–31.12.2012 tarihleri arasında 52 oturum yapmış ve bu oturumlarda 356 adet karar
alınmış, bunların dağılımları ilgili dairelere ulaştırılmıştır.
Aşağıda Belirtildiği üzere Söz konusu tarihler arasında meclis üyelerinden 5393 sayılı kanunların
ilgili maddeleri gereği;
01.01.2012–30.12.2012 tarihleri arasında Başkan Gökhan KARAÇOBAN- Murat BİBER, Adnan
TUTAR ile
Memur üyelerden;
Yazı İşleri Müd.
Sevil DERİCİOĞLU,
Mali Hizmetler Md.
Cemal PINAR
Söz konusu tarihler arasında encümen üyeliği görevi yürütmüşlerdir.
Meclis üyelerinden
11.01.2012 ve 29.02.2012 tarihlerindeki encümen toplantısına Murat BİBER
16.05.2012, 11.07.2012, 25.07.2012 ve 15.08.2012 tarihlerindeki encümen toplantısına Hasan ALICI
26.09.2012, 03.10.2012 ve 14.11.2012 tarihlerindeki encümen toplantısına Adnan TUTAR
Belediye Başkan Vekili olarak katılmıştır.
Encümenimiz 01.01.2012 ve 31.12.2012 tarihleri arasında
04.01.2012
11.01.2012
18.01.2012
25.01.2012
04.07.2012
11.07.2012
18.07.2012
25.07.2012

01.02.2012
08.02.2012
15.02.2012
22.02.2012
29.02.2012
01.08.2012
08.08.2012
15.08.2012
22.08.2012
29.08.2012

07.03.2012
14.03.2012
21.03.2012
28.03.2012

04.04.2012
11.04.2012
18.04.2012
25.04.2012

05.09.2012
12.09.2012
19.09.2012
26.09.2012

03.10.2012
10.10.2012
17.10.2012
31.10.2012

02.05.2012
10.05.2012
16.05.2012
23.05.2012
30.05.2012
07.11.2012
14.11.2012
21.11.2012
28.11.2012

06.06.2012
13.06.2012
20.06.2012
28.06.2012
05.12.2012
13.12.2012
19.12.2012
26.12.2012
31.12.2012

52 oturum yaparak 356 adet karar almıştır.
Bütçe Görüşmeleri 1, İfraz ve Tevhit İşlemler 25, Arsa Satışları 12, Fakir ve Asker aylığı 13,
Emeklik İşlemleri 8, İşyeri Kapanış Saat tespiti 5, Münakale konusu 15, İhale Ait olan İşler 14, Diğer
Konular 19, Kesin Hesap 1, Yola Terk İşleri 9, Kaçak yapılar 8, Tutanak Değerlendirilmesi 55,
Kamulaştırma işlemleri 4, Tahsis iptali 1, Ücret tespiti 1, İhalenin Pazarlığa Bırakılması 2, Ödenek
İmhaları 1, Sabahçı Ruhsatı talebi 8, Makbuz basımı 1, Taksi Durağı Açma talebi 2, İdari Yaptırım Karar
Tutanağı 105, İşyeri açma ve çalışma ruhsatları 3, Şahıs ve Dernek talepleri 2, Araç alma talepleri 2,
Fiat tarifesi 1, tahliye işlemleri 1, sosyal yardım 9, taşınır kesin hesabı 1, irad kaydı yapılması 2, iskan
izin iptali 1, ihdas tevhid ve yola terk 3, yardım talepleri 1, imar uygulamaları 2, ihale iptali 1, karar

iptali 1, Okul Kantini Denetim Tutanağı 16 adet olmak üzere 37 Konu hakkında toplam 356 adet
encümen kararı alınmıştır.
c-)

Gelen Evrak İle İlgili Görevleri:

Belediye Başkanlığına tüm resmi kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların kaydını yapmak ve
ilgili birimlerine ulaştırmak.
Çalışma esasları;
— Belediye Başkanlığına gelen her çeşit yazı evrakının ilgili personeli tarafından teslim alınması,
— Yazı İşleri Müdürlüğünce alınan evrakın havale edileceği birimin tespitinin yapılması,
— Bilgisayar ortamında gelen yazıların kayda alınması,
— Konusu itibariyle birden çok birimi ilgilendiren yazıların suretlerinin çoğaltılarak ilgili birimlere
zimmetle gönderilmesi,
— Müdürlüğümüze ait olan evraklar ve ilgili cevaplarının arşivlenmesi,
— Gizlilik dereceli yazıların sadece Yazı işleri Müdürlüğü tarafından açılması, daha sonra gizlilik
derecesine istinaden kayda alınması ve ilgilisine tebliği,
Genel Gelen Evrak sayısı 01.01.2012–31.12.2012 tarihleri arasında Belediyemize Kaymakamlık,
diğer resmi kurum ve kuruluşlardan ve kişilerden gelen evrak sayısı 6878 adettir.
YAZI İşleri Müdürlüğü gelen evrak sayısı ise 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında 449
adettir.
d-)

Giden Evrak İle İlgili Görevleri:

Belediye Başkanlığı adı altında Yazı İşleri Müdürlüğümüz başta olmak üzere Belediye binası
içindeki tüm servislere ait yazışmaların birimleri belirtilerek Giden Evrak kayıt defterine
kaydı ile mutemet kanalı veya elden zimmetle teslimi yapılmaktadır.
Çalışma Esasları;
— Belediyemiz servislerinin Kamu Kurum, Kuruluş ve vatandaşlara gönderilecek yazışmaları Yazı
İşleri Müdürlüğünce elektronik ortamda kayda alınıp genel evrak giden yazılar zimmet defteriyle birim
adı verilerek kayıt çıkışı gerçekleşir.
— Posta veya elden dağıtıcılarla zimmetle ilgilisine ulaştırılır.
— Başkanlık makamı tarafından ilgili birimlere gönderilen yazılar ve müdürlüğümüze ait yazılar
ilgisi ile beraber arşivlenir.

Genel Giden Evrak sayısı 01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında Belediyemizden tüm resmi
kurum, kuruluşlar, şahıslar ve şirketlere Genel Giden evrak sayısı 6098 adettir.
01.01.2012–31.12.2012 tarihleri arasında Belediyemizden Bakanlık, Valilik, Kaymakamlık, diğer
resmi kurum ve kuruluşlara ve vatandaşlara Yazı İşleri Giden Evrak olarak kaydedilmiş olup 268 adet
resmi evrak gönderilmiştir.
e-)

Arşiv İle Görevleri

:

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

İlan İle Görevleri:

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

Resmi Gazete Ve Dergi Görevleri:

Resmi Gazeteler “in belediye birimlerini ilgilendirilen bölümlerin, tüm birim amirlerine ait
Internet ortamında bilgisayar sisteminin mevcut olması ile Internet”ten resmi gazeteyi günlük olarak

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

EVLENDİRME MEMURLUĞU
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü ve
personelince evlenme müracaatları elektronik
kayıt sisteminde kabul olunup, değerlendirilerek
ilgili dosyanın tanzimi ile nikah akitlerinin Yazı
İşleri Müdürlüğünce icrası Uluslar arası Aile
cüzdanı
verilmesi,
10
gün
içinde
Nüfus
Müdürlüğüne bildirilmesi ayrıca Uluslar arası
cüzdan formlarının aylık olarak İlçe Nüfus
Müdürlüğüne gönderimi, kayıtlarının tutulması ve
arşivlenmesi yapılmaktadır.
Evlenme
akdini
başka
bir
şehirde
gerçekleştirmek
isteyen,
ancak
işlemlerini
belediyemiz kanalıyla yürüten şahıslara Evlenme
İzin Belgesi verilmesi, kayıtlarının tutulması ve arşivlenmesi yapılmaktadır.
Evlenme İş ve İşlemlerine ait tüm yazışma – dosyalama ve ilgili
genelgelerine ait arşivinin tutulması müdürlüğümüzce yapılmaktadır.
2012 yılında toplam 384 adet nikah akdi gerçekleştirilmiş ve 17
adet Evlenme İzin Belgesi verilmiştir.
29 tane Gelen Evlenme İzni ile evlenme yapılmıştır.
1 adet Bulgaristan olmak üzere yabancı evlilik gerçekleştirilmiştir.
DİĞER HUSUSLAR ;
Amaç ve Hedefler:

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

25
14
28
30
33
35
43
23
47
55
31
20

Çift
Çift
Çift
Çift
Çift
Çift
Çift
Çift
Çift
Çift
Çift
Çift

Müdürlüğümüzün tüm iş ve işlemlerinin ( Meclis kararları kayıt
sistemi-Encümen kararları kayıt sistemi-Evrak kayıt sistemi ve Arşiv sistemi- Evlendirme İş ve İşlemleri
) bilgisayar ortamında yapılması ve kanunların verdiği diğer görevlerin doğru- eksiksiz ve anlaşılır bir
biçimde yerine getirilmesi.
Temel Politikalar ve Öncelikler:
Müdürlüğümüzün temel politikası ilgili yasalar çerçevesinde donanımlı, pozitif düşünen, üretken,
katılımcı, araştırma yeteneğine sahip, diğer birimlerle uyumlu çalışmaktır.

Doğrudan Belediye Başkanlığı’na bağlı olarak görev yapan, tüm adli ve idari mercilerde Alaşehir
Belediyesi’nin hak ve çıkarlarını arayan ve koruyan Müdürlüğümüz;
Belediyemizin diğer birimleri ile koordineli olarak uyumla çalışan belediyenin hizmetlerinin
hukuka ve adalete uygun olarak yerine getirilmesi için uğraş
veren ve belediyemiz hizmetlerinin hukuka uygun, verimli ve
düzenli üretilmesine hukuksal açıdan katkıda bulunan, temsil,
inceleme ve danışma birimi olarak görev yapmaktadır.
Halkla Başkanlık ve Yönetim Birimleri arasında köprü
oluşturmak, onların sorunlarında çözüm yolları yaratmak,
çözümlemek ve danışmanlık hizmetini Yasal çerçeve
içerisinde yürütmek amacındadır.

Müdürlüğümüz
Servisimiz
hizmetleri
Tam
zamanlı
Sözleşmeli
Avukat
Raziye
KOCANALI
GİRGİN,
Kadrolu Avukat Nur Burçak DERELİOĞLU,
Hukuk Danışmanı Avukat Ahmet GONCA
ve Müdür Vekili Hüseyin SAYAR olmak
üzere dört personel ile yürütülmektedir.
Müdürlüğümüzce
sunulan hizmetler;
Hukuk İşleri Müdürlüğü temel olarak; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38.maddesinin “C” bendi

uyarınca Belediye Başkanı tarafından verilen tevkile istinaden ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümleri içerisinde
Alaşehir Belediyesine karşı adli ve idari yargı yerlerinde açılan dava ve icra takipleri,
Alaşehir Belediyesi tarafından 3. şahıslara karşı adli ve idari yargı yerlerinde açılan dava ve icra takiplerinde
Belediye Başkanı’nı ilk ve temyiz Mahkemeleri düzeyinde temsil etmek; dava ve takipleri sonuçlandırmakla görevli
bulunmaktadır.
Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün yerine getirmekte olduğu görevler, 5393 ve 1136 sayılı Kanun
hükümleri dışında, Alaşehir Belediye Meclisince onaylanan “Hukuk İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve
Sorumlulukları Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Başkanlık Makamı’na müşavirlik hizmeti vermek,
Başkanlık Makamı’nın talimatları uyarınca, çeşitli kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere
ilişkin protokol ve sözleşmeler hazırlamak; bu protokol ve sözleşme hükümlerinin yürütülmesini kontrol
etmek; gerektiğinde feshetmek; noterlik eliyle yapılacak işlemleri gerçekleştirmek,
Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen vergi davalarına hukuki katkı sunulması ve
mahkemece duruşma verilmiş olması halinde bu tür vergi davalarının duruşmalarına, murafaalarına ve
keşiflerine katılmak,
Başkanlık
Makamı’nca
verilen
onay
çerçevesinde,
Başkanlığımıza bağlı birimlerin görev alanlarında ortaya çıkan
hukuki çelişmelerin çözümüne yönelik olarak hukuksal görüş
vermek,
Belediyemizde görev yapan işçilerin mensubu bulundukları
sendika ile Başkanlığımız arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme
görüşmelerine; toplu sözleşmenin uygulanmasından doğan
uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin toplantılara katılmak ve İşçi
Disiplin Kurulu’nda Başkanlık Makamı’nı temsil etmek,
Resmi Gazete, mesleki dergiler, bilgisayar programları ve
internet ortamında Mevzuatı ve içtihadı takip etmek

Belediye Encümeni tarafından istenilmesi halinde, Encümene teklif olunan hususa ilişkin dosya
incelenerek takdir ve gereği Encümene ait olmak üzere görüş bildirmek,
Gelirler Müdürlüğü eliyle tahsil edilmekte olan imar para cezalarının cebri icra müessesesi
yoluyla tahsilini sağlamak; taşınmaz mallar üzerine tapuda haciz koymak, haczi paraya çevirmek,
Başkanlık Makamı’ndan talep olan ve Müdürlüğümüz görevi alanına giren diğer iş ve işlemleri
yerine getirmek.
Belediyenin yaptığı ihalelere katılmak ve hukuksal destek vermek gibidir.

Asli görevimiz; Her geçen gün nüfusu artan ilçemizin tarihi değerlerini, kültürel değerlerini ve
coğrafi dokusunu koruyarak çalışmalarda insani temeli hedef almak, ve yapılan her hizmetin insan
yaşamını olumlu yönde etkilemesini sağlamak, Çağdaş yaşamın gereği olarak Modern kent anlayışı
içinde faaliyetler yürütmek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakma gayreti ile hizmet
vermektir.
Bilindiği gibi ilçemiz; 2400 yıllık geçmişi olan bir yerleşim yeridir. Görevimizi yaparken tarihten
günümüze devreden mimari eserlerin de korunması insanlık görevi olduğu gibi, Devlete karşı da bir
sorumluluktur. Bu anlayışla yapılan her çalışmada Sit Kurulu Kararları da göz önünde bulundurularak
projeler üretilmekte, Başkanlık Makamının tetkikine sunulmaktadır.
Cumhuriyetimizin kuruluş tarihi ile birlikte Alaşehir; nüfus
artışında hızlı, şehirleşme de ise yavaş ilerlemiştir. Yıllarca ihmal
edilen veya çok ta önemsenmeyen hizmetler “ALTYAPI”
hizmetleridir. Günümüzde bu sorunu günübirlik yaşamaktayız. Bu
nedenle de 50.000 nüfusu geçen ilçemizde altyapı yetmezliğinden
kaynaklanan nedenlerle her gün arızalar meydana gelmekte,
tamir gören yerlerde ise yolların bozulmasından dolayı tepkilere
neden olunmaktadır. Yolların bozulmasına tek neden altyapı
arızaları değil tabii ki. Bu sorunun yanı sıra Elektrik kurumunun
yeraltı hattı çalışmalarında, ilçe genelinde kazılmamış asfalt yol,
kırılmamış kaldırım kalmamıştır. Bayındırlık servisimiz; her gün
yama yapmak suretiyle yaşanan sorunu en asgariye indirmek için
bir çaba içindedir.
Belediye Başkanlık makamının cadde ve yollarla ilgili
belirlediği icraat hedefleri hızlı bir şekilde projelendirilmiş, ihale
aşamasına getirilmiş ve bütçenin elverdiği ölçülerde sıraya
koyularak projeler hayata geçirilmiştir.
Hedefimiz 2014 yılına kadar bütün yolları, kaldırımları yapılmış, daha
güzel bir Alaşehir ortaya çıkarmaktır. Arz ederim.
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ
1)Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların yapılmasını
ve mevcut yolların onarılmasını sağlamak,
2) Her zaman ve her şartta yolların ulaşıma açık tutulmasını, bunun için ihtiyaç duyulan
malzemelerin zamanında temin edilerek kullanıcılara verilmesini sağlamak,
3) Biriminin çalışma programının hazırlanması ve çalışma programlarına uygun çalışmak,
4) İş programıyla ilgili hafriyat işlerinin verimli yürütülmesini sağlamak,
5) Mer’i imar mevzuatının öngördüğü uygulamaları yapmak, iştirak paylarının takip edilmesini
sağlayarak gerekli düzenlemelerin yerine getirilmesini sağlamak,
6) Vatandaşların istek ve şikâyetlerini alıp değerlendirmek sonucunu ilgili kişi ve kurumlara
iletmek, fiziki çevre düzenlemeleri (bordur, trotuar vb.) ile ilgili işleri yürütmek,
7) Belediye sınırları içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan asfaltların
onarılması çalışmalarını yürütmek,
8) Başkanlıkça uygun görülmesi halinde İlçedeki okul binalarının inşaatını, bakım ve onarımını
yapmak, okulların bahçelerinin düzenlenmesini, asfalt ve bordür yapılmasını, spor sahalarının
yapılmasını, WC’lerin tamiratlarını, bahçe duvarı ve korkulukların tamiratlarını, iç-dış boyalarının
yapılmasını, çatı onarımının yapılmasını, elektrik ve aydınlatma tamiratlarının yapılmasını sağlamak,
9) Yollara araçların hızını kesmek amacıyla hız kesicilerin yapılmasını sağlamak, kaldırımlara
araçların park edilmesini önlemek için engelleyici malzeme alımını ve montajını sağlamak,
10) Açılması gereken yeni yolların imar planlarına uygun olarak açılmasını sağlamak,
11) Genişletilmesi gereken yolların genişletilmesini ve tesviyelerinin yapılmasını, mevcut yolların
imar planına uygun hale getirilmesini sağlamak,
12) İhtiyaç olması durumunda yollara stabilize serilmesi ve sıkıştırılması işlemlerinin yapılmasını
sağlamak,
13) Kamu hizmetine sunulacak bina ve tesislerin belirlenmesi, proje ve keşiflerinin hazırlanması,
inşaatların yaptırılması çalışmalarını takip ederek sonuçlandırmak,
14) Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programının hazırlanmasını ve takip
edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
15) İlçe içerisinde yaşanabilecek su ve sel baskınları gibi doğal afetlere müdahale edilmesini ve
bu müdahale sırasında kullanılacak malzemelerin zamanında temin edilerek depolanması çalışmalarını
kontrol ve koordine etmek,
16) Belediye birimleri ile diğer kamu kuruluşlarına ait binalarda gerçekleştirilen çeşitli inşaat
faaliyetlerinin takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
17) Resmi ve özel kuruluşların veya vatandaşların yol kazı çalışmalarına ilişkin taleplerini

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

50) Etkin trafik yönetiminin sağlanması amacı ile trafiği yönlendirmek, vatandaşları
bilgilendirmek,
51) Yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması amacı ile ulaşım ve trafik mühendisliği açısından
gerekli yol, trafik elemanı, sürüş, trafik malzemesi hakkında gerekli araştırma planlama çalışmaları
yaparak Müdürlük bünyesinde trafik etkinliğinin geliştirilmesini sağlamak,
52) Trafik etkinliğinin geliştirilmesini sağlamak amacı ile örgün eğitim kuruluşları ile
vatandaşlara ilgili birimlerle koordine sağlamak, gerekli trafik eğitiminin verilmesini sağlamak,
53) Ana arter cadde ve sokaklarda trotuar üzerine araç park edilmesini önlemek amacı ile
engelleyici monte etmek, ettirmek,
54) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra
edilmesini sağlamak.
55) İlçenin daha yeşil ve iyi bir görünüm kazanması için yeni parklar yapmak, yeşil alanların
artırılması için çalışmalar yapmak,Park bahçe, çocuk bahçesi, spor sahaları, yaya bölgeleri ve yeşil
alanlar olarak tesis edilecek yerlerin tespit edilebilmesi, kamulaştırılmasının sağlanmasını, mülkiyeti
belediyeye ait, hazineye ait ve kamulaştırılmış alanların yeşil alan olarak etüt, proje ve uygulamalarını
yapmak ve yaptırmak,
56) Müdürlük emrinde görevli işçi personelle ve/veya ihale yoluyla park ve yeşil alanların
inşaatının yapılmasını,sağlamak Merdivenli yollarda korkuluk yapımı ve mevcutların boyanmasını
sağlamak, Uygulamalar öncesinde gerektiğinde anket çalışmaları yaparak, alınan sonuçlar
doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak, Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile
amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.
FEN İŞLERİ 2012 YILI
FAALİYETLERİ
SIRA NO

İHALE KAYIT NO

1

2012/194467

2

2012/193815

3

2012/187376

4

2012/187369

5

2012/163616

6

2012/148519

7

2012/118895

8

2012/116182

9

2012/74663

10

2012/74502

11

2012/71419

12

2012/58683

13
14

2012/54739
2012/53494

15

2012/44451

16

2012/43374

17

2012/41993

18

2012/41966

19

2012/35341

İHALE ADI
Alaşehir Belediyesi Bayındırlık hizmetlerinde kullanılmak üzere CEM I
42,5 R ( TS EN 197-1) PÇ 4500 Torba çimento alımı
ALAŞEHİR BELEDİYESİ CEM I 42,5 R(TS EN 197-1) PÇ DÖKME ÇİMENTO
ALIMI
ALAŞEHİR BELEDİYESİ Kavşak Kontrol Cihazı, Işıklı Sinyalizasyon
Sistemi Alımı
ALAŞEHİR BELEDİYESİ Dekoratif Aydınlatma Armatürü ve Duvar Üstü
Aydınlatma Armatürü Alımı İşi
Alaşehir Belediyesi dekoratif aydınlatma armatürü alım işi
22.000 Lt. 95 Oktan Kurşunsuz Benzin – 450.000 Lt. Motorin 10 PPM
(Yeni Dizel) Alım işi
Alaşehir Belediyesi Kaymakamlık Konutu Yapımı
45.100m²'lik alanda Alaşehir Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Tasarım ve
Uygulama Projesi
ALAŞEHİR BELEDİYESİ RÖGAR KAPAĞI VE YAĞMUR SUYU IZGARASI
ALIMI
Damla Sulama ve Otomatik Sulama Malzemesi Alım İşi
2 Ay 125 Kişi Çalıştırılarak Alaşehir İlçesi Sınırları Dahilinde Park Bahçe
Sera, Yeşil Alan Ve Meydanlarda Yapılacak Çalışmalara Ait Hizmet Alımı
ALAŞEHİR BELEDİYESİ KENAN EVREN PARKI GENİŞLEME SAHASI
ŞELALE VE MESİRE ALANI YAPIM İŞİ
Alaşehir Belediyesi ledli armatür alımı işi
Abone boru ve ek parçaları alım işi
12 AY 125 KİŞİ (2 ADET YÜKLENİCİYE AİT 8 ADET İDARENİN
VERECEĞİ) 10 ARAÇ ÇALIŞTIRLARAK ALAŞEHİR İLÇESİ SINIRLARI
DAHİLİNDE PARK BAHÇE SERA, YEŞİL ALAN VE MEYDANLARDA
YAPILACAK ÇALIŞMALARA AİT HİZMET ALIM İŞİ
ALAŞEHİR BLEDİYESİ ZİRAİ İLAÇ, GÜBRE, TORF VE BİTKİ GELİŞİM
DÜZENLEYİCİ
ALAŞEHİR BELEİDYESİ ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ, ÇİM BİÇME MAKİNESİ,
ÇALI TIRPANI VE EKİPMANLARI İLE SIRT PULVERİZATÖRÜ
ALAŞEHİR BELEDİYESİ ALİAĞA RAFİNERİDEN-ALAŞEHİR ASFALT
ŞANTİYESİNE BİTÜM VE BİTÜMLÜ BAĞLAYICI (MC-30) NAKLİYE
ALAŞEHİR BELEDİYESİ 10.010kg MADENİ YAĞ

20

2012/33455

21

2012/32399

22

2012/24856

23

2012/22217

24

2012/20893

25
26
27
28

2012/19560
2012/19384
2012/17581
2012/15079

29

2012/14658

30

2012/12146

31

2012/1716

ALAŞEHİR BELEDİYESİ ÇOCUK OYUN GRUBU VE AÇIK ALAN SPOR
ALETLERİ
ALAŞEHİR BELEDİYESİ KUM, ÇAKIL VE MİL
3 AY 125 KİŞİ (1 ADET YÜKLENİCİYE AİT 8 ADET İDARENİN VERECEĞİ)
9 ARAÇ ÇALIŞTIR LARAK ALAŞEHİR İLÇESİ SINIRLARI DÂHİLİNDE PARK
BAHÇE SERA, YEŞİL ALAN VE MEYDANLARDA YAPILACAK ÇALIŞMALARA
AİT HİZMET ALIMI
ALAŞEHİR BELEDİYESİ 4000M2 FIRÇALI GRANİT KATKILI YER KAROSU
ALIMI İŞİ
ALAŞEHİR BELEDİYESİ 70.000 TON 0-5 / 5-15mm KIRMA TAŞ AGREGA
ALIMI
CEM I 42,5 R (TS EN 197-1) PÇ. 6.000 TORBA ÇİMENTO ALIMI
CEM I42,5 R PÇ (TS EN 197-1) DÖKME ÇİMENTO ALIMI
HDPE BORU VE EK PARÇALARI ALIMI
C/20 HAZIR BETON VE İNŞAAT DEMİRİ ALIMI
Alaşehir Belediyesi 16.000 Lt. 95 Oktan Kurşunsuz Benzin – 360.000 Lt.
Motorin 10 PPM (Yeni Dizel) Alımı
C-20 Hazır Beton Pompasız
Alaşehir Belediyesi 2.000 Lt. 95 Oktan Kurşunsuz Benzin – 40.000 Lt.
Motorin 10 PPM (Yeni Dizel) Alımı

ASFALT KAPLAMASI

: 107.661m2

BORDÜR DÖŞEMESİ

: 33.985 m

BETON KALDIRIM YAPIMI

: 28.000 m2

KALDIRIMA KARO DÖŞENMESİ

:

7.770 m2

TURHAN ALAKENT
ASFALT KAPLAMASI
KALDIRM BETONU
KALDIRIM KARO KAPLAMA
BORDÜR

CADDESİ
: 11.714m2
: 1.751 m2
: 752 m2
: 2.081m

TURHAN ALAKENT CADDESİNİN ESKİ HALİ

Caddenin eskimiş olan alt
yapı sistemleri yenilenmek
suretiyle yollar ve
kaldırımlar yeniden
yapılmıştır

SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI
ASFALT KAPLAMASI
: 43.757 m2
KALDIRIM BETONU
: 5.632 m2
KALDIRIM KARO KAPLAMA
: 3.327 m2
BORDÜR
: 8.811 m
SÜLEYMAN DEMİREL CADDESİNİN ESKİ HALİ

SÜLEYMAN DEMİREL CADDESİNİN YENİ HALİ

ATATÜRK BULVARI
ASFALT KAPLAMASI
: 14.858 m2
KALDIRIM KARO KAPLAMA : 3.691 m2
BORDÜR
: 4.052 m

ATATÜRK BULVARININ ESKİ VE YENİ HALİ

ILGIN CADDESİ
ASFALT KAPLAMASI
: 8.013 m2
KALDIRIM BETONU
: 1.982 m2
BORDÜR
: 1.516 m
ILGIN CADDESİNİN ESKİ HALİ

ILGIN CADDESİNİN YENİ HALİ

FIRAT CADDESİ
ASFALT KAPLAMASI
: 9.437 m2
KALDIRIM BETONU
: 3.197 m2
BORDÜR
: 1.797 m
FIRAT CADDESİNİN ESKİ VE YENİ HALİ

İSTİKLAL CADDESİ
ASFALT KAPLAMASI
: 7.000 m2
KALDIRIM KARO KAPLAMA : 4.400m2
BORDÜR
:1.805m
İSTİKLAL CADDESİNİN ESKİ HALİ

İSTİKLAL CADDESİNİN YENİ HALİ

AHMET IŞIK CADDESİ
ASFALT KAPLAMASI
: 975 m2
KALDIRIM BETONU
: 299 m2
BORDÜR
:260 m

AKKEÇİLLİ CADDESİ
ASFALT KAPLAMASI
: 14.500 m2
AKKEÇİLLİ CADDESİNİN ESKİ VE YENİ HALİ

BAHÇELERBAŞI CADDESİ
ASFALT KAPLAMASI
: 742 m2
KALDIRIM BETONU
: 307m2
BORDÜR
: 256m

ÇATALTEPE YOLU
ASFALT KAPLAMASI
: 37.800 m2
KALDIRIM BETONU
: 3.240m2
BORDÜR
: 7.200 m

İSMETPAŞA CADDESİ
ASFALT KAPLAMASI
: 996 m2
KALDIRIM BETONU
: 314m2
BORDÜR
: 262m
İSMET PAŞA CADDESİ ESKİ HALİ

İSMET PAŞA CADDESİ YENİ HALİ

KENANEVREN CADDESİ
ASFALT KAPLAMASI
: 996 m2
KALDIRIM BETONU
: 314m2
BORDÜR
: 262m

MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ
ASFALT KAPLAMASI
: 1080 m2
KALDIRIM BETONU
: 960 m2
BORDÜR
: 800 m
MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ ESKİ HALİ

FAZİLET SOKAK
ASFALT KAPLAMASI
KALDIRIM BETONU
BORDÜR

ALİ İHSAN PAŞA CADDESİ
ASFALT KAPLAMASI
:1638 m2
KALDIRIM BETONU
: 432m2
BORDÜR
: 360m

: 3360 m2
: 768 m2
: 800 m

CUMHURİYET CADDESİ
ASFALT KAPLAMASI
:1.033 m2
KALDIRIM BETONU
: 277m2
BORDÜR
: 252m

ILICA MAH. SARIKIZ CADDESİ
ASFALT KAPLAMASI
:3.330 m2
KALDIRIM BETONU
: 407m2
BORDÜR
: 370m

HAYVAN BARINAĞI
2012 yılı içerisinde 1.747m2 ’lik alanda yapılmış olan hayvan
barınağı içerisinde; hayvanlara ait kapalı alanlar, bakım odaları ve
personellere ait odalar bulunmaktadır.

Belediyemiz Su ve Kanalizasyon Şefliği; 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 14
ve 15 inci maddelerinde yayımlanan Belediyelerin yapması gereken görev ve sorumluluklarından olan
"su ve kanalizasyon hizmetlerini yapar veya yaptırır" ve “Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme,
kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar
için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya
işlettirmek.” maddelerine istinaden kurulmuş ve hizmet vermektedir.
Yukarıda açıklanan kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Alaşehir Belediyesi Su ve
kanalizasyon Şefliği 2012 yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.
Amaç ve Hedefler
İdarenin Amaç ve Hedefleri: Su depolarının taşmadığı, arızaların asgariye indirildiği ve
dolayısıyla azami elektrik ve su tasarrufu sağlandığı, kanalizasyon sisteminin sorunsuz çalıştığı bir ilçe
hedeflenmektedir.
Su ve Kanalizasyon Şefliğinin Görevleri
Şehrimizin su temini ve çıkabilecek su arızalarının yapımı,
Şehrimizin suyunun düzenli ve içilebilir su vermek için çalışmak
Suyu olmayan yerleşim alanlarına da ilave su şebekeleri döşemek
Kanalizasyon şebekesinin çalışmasını sağlamak,
İlave kanal yapımı,
Meskenlerin kanal bağlantısının yapımı
Şehir yağmurlamalarının temizliği,
İlave yağmurlama şebekesi yapımı
Su arızalarını tamir etmek
Vidanjör ile kuyu çekimleri yapmak
Su kuyuları ve terfi pompalarının denetimini yapmak
Kanal tıkanıklıklarını açmak
Su abone bağlantısı yapmak
Kanal abone bağlantısı yapmak
Belediye Başkanı, İlgili Başkan Yardımcısı, Su ve Kanalizasyon Müdürü ile Başkanlık tarafından
yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek.

ALAŞEHİR BELEDİYESİNİN 2012 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN ALT YAPI ÇALIŞMALARI
İÇME
TATLI
KABA
KANALİ
YAĞMUR
SUYU
SU
SU
CADDE ADI
ZASYON
HATTI
HATTI
(MT)
(MT)
(MT)
(MT)
(MT)
KURTULUŞ

90

90

X

X

X

0

400

X

400

X

ILGIN CADDESİ

650

650

650

650

X

FIRAT CADDESİ

830

830

830

X

830

AHMET IŞIK

X

130

X

X

X

GÜMÜŞ PALA

380

380

X

380

X

ALİ İHSAN PAŞA

180

180

X

X

X

ANAYURT SOKAK

76

76

X

X

X

ILGIN CADDESİ

650

650

650

650

X

FIRAT CADDESİ

830

830

830

X

830

SÜLEYMAN DEMİREL

400

500

X

300

X

X

130

X

X

X

1800

1800

X

1000

X

MİLLİ EGEMENLİK

AHMET IŞIK
ÇATALTEPE YOLU

AKKEÇİLİ CADDESİ

X

300

X

X

X

CUMHURİYET CADDESİ 1

X

70

X

X

X

CUMHURİYET CADDESİ SANAYİ

X

240

X

X

X

KENAN EVREN CADDESİ

x

140

x

x

x

OSMAN AKÇA CADDESİ

X

150

X

X

X

KURTULUŞ CADDESİ

X

150

X

X

X

S.DEMİREL (IŞIKLAR-SARIKIZ K.)

X

690

X

690

S.DEMİREL (Y.EMRE-A.TÜRKEŞ)

X

465

X

465

X

110

110

110

110

X

TÜRKOĞLU SOKAK

X

170

X

X

X

CUMHURİYET CADDESİ

X

350

X

X

X

İSMET PAŞA CADDESİ

X

150

X

X

X

S.DEMİREL (DİVAN ÖNÜ)

X

436

200

X

X

S.DEMİREL (A.TÜRKEŞ-GEÇİT)

X

495

250

X

X

S.DEMİREL (B.ECEVİT- IŞIKLAR)

X

200

X

X

800

270

370

X

X

X

0

180

0

165

0

0

372

0

260

0

0

3200

250

150

0

200

700

0

0

0

MEKTEP CADDESİ (Ş.FEVZİ - İSTİKLAL)

0

100

0

0

ILGIN ÇIKMAZI (ILGIN - YİĞİTLER SOK )

0

300

0

0

0

AVCILAR SOKAK
FEVZİ PAŞA CAD. (TURHAN ALAKENT - ATATÜRK
BULVARI )

0

50

0

50

0

0

220

0

80

0

GELİBOLU CADDESİ (ALİ KUŞÇU - GÜMÜŞPALA )

0

300

0

0

0

CUMHURİYET CADDESİ 1

OSMANLILAR CADDESİ
BİLGE SOKAK
TURHAN ALAKENT (B.ECEVİT MEYDANI TERMİNAL)
ATATÜRK BULVARI (SARIKIZ ÇAYI - KENAN
EVREN HEYKELİ)
İSTİKLAL CADDESİ (ZİYA GÖKALP- SEKİNE
EVREN)

LİSE ALTI SOKAK
FAZİLET SOKAK
AKINCILAR SOKAK (FAZİLET SOKAK - AVCILAR
SOKAK)
TOPLAM MİKTAR

65
480

240

480
140

7011

16794

3770

5970

2460

ALAŞEHİR BELEDİYESİNİN 2012 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN ALT YAPI ÇALIŞMALARI
CADDE ADI
ATATÜRK BULVARI (SARIKIZ ÇAYI - KENAN EVREN HEYKELİ)

KANALİ
ZASYON
(MT)
0

İÇME
SUYU
(MT)
3200

TATLI SU
(MT)
250

YAĞMUR
HATTI
(MT)
150

KABA SU
HATTI
(MT)
0

ALAŞEHİR BELEDİYESİNİN 2012 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN ALT YAPI ÇALIŞMALARI
CADDE ADI
Cumhuriyet Caddesi

KANALİ
ZASYON (MT)
x

İÇME SUYU
(MT)
770

TATLI SU
(MT)
X

YAĞMUR
HATTI (MT)
X

KABA SU
HATTI (MT)
X

ALAŞEHİR BELEDİYESİNİN 2012 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN ALT YAPI ÇALIŞMALARI
CADDE ADI
TURHAN ALAKENT (B.ECEVİT MEYDANI TERMİNAL)

KANALİ
ZASYON (MT)

İÇME SUYU
(MT)

TATLI SU
(MT)

YAĞMUR
HATTI (MT)

KABA SU
HATTI (MT)

0

372

0

260

0

ALAŞEHİR BELEDİYESİNİN 2012 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN ALT YAPI ÇALIŞMALARI
CADDE ADI
İstiklal Caddesi

KANALİ
ZASYON (MT)

İÇME SUYU
(MT)

TATLI SU
(MT)

YAĞMUR
HATTI (MT)

KABA SU
HATTI (MT)

200

940

X

X

X

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2012 YILI İÇERİSİNDE YAPTIĞI ÇALIŞMALARIN LİSTESİ
CADDE

CADDE

YOLA
ATILAN

BORDÜR

KALDIRIM
A ATILAN

YAPILAN

UZUNLUĞ
U (MT)

GENİŞLİĞİ
(MT)

ASFALT
(M2)

UZUNLUĞ
U (MT)

BETON
(M2)

KAZI (M2)

ŞEHİT NURİ

354

8,5

2100

708

800

2900

ŞEHİT MUSTAFA

354

8,5

2100

708

800

2900

90

8,7

540

180

222

762

ALİ İHSAN PAŞA

180

11,5

1638

360

432

2270

ANAYURT SOKAK

76

9

517

152

167

684

130

9,8

975

260

299

1300

1450

10

14500

X

X

600

CUMHURİYET CADDESİ 1

126

10,4

1033

252

277,2

1310,4

TÜRKOĞLU SOKAK

128

10

256

256

256

1280

OSMAN AKÇA CADDESİ

130

9,7

975

260

312

1261

KURTULUŞ CADDESİ

128

7,8

704

256

307,2

998,4

PİA ÖNÜ

185

20

3330

370

0

3700

GÜMÜŞ PALA

380

13

4180

760

912

4940

CUMHURİYET CADDESİ 1

110

10,4

902

220

264

1144

TÜRKOĞLU SOKAK

200

10

1600

400

480

2000

MİLLİ EGEMENLİK

400

15

1080

800

960

6000

CUMHURİYET CADDESİ

200

10,4

1600

400

480

2080

İSMET PAŞA CADDESİ

131

10

995,6

262

314,4

1310

40

20

640

X

X

800

1 NOLU CADDE

140

9

952

X

X

X

MEZBAA SOKAK

280

20

1500

X

X

X

OSMANLILAR CADDESİ

345

6

0

X

2070

2070

TOPTEPE CADDESİ

115

8

1040

X

X

X

KİLLİK BELEDİYESİ

0

0

24500

0

0

0

FIRAT CADDESİ (ARA YOL BAĞ)

315

8

2520

0

0

2520

ILGIN CADDESİ (ARA YOL BAĞ)

170

8

1360

0

0

1360

CADDE ADI

KURTULUŞ

AHMET IŞIK
AKKEÇİLİ CADDESİ

ADNAN MENDERES BULVARI

TURAN ALAKENT (ARA YOL BAĞ)

70

8

560

0

0

560

S.DEMİREL (ARA YOL BAĞ)

260

8

2080

0

0

2080

ATATÜRK BULVARI (ARA YOL BAĞ)

330

9

2640

0

0

2970

BİLGE SOKAK

230

8

1840

430

552

1840

0

0

8500

0

0

0

150

7

1200

270

360

1050

120

8

960

280

288

960

80

4

640

160

192

320

40

4,5

320

80

96

180

180

6

1440

140

432

1080

100

7

800

130

240

700

75

6

600

150

180

450

200

8

1600

440

480

1600

66

8

528

0

0

290

10

2900

580

580

63

6,4

403,2

126

100,8

50

8,4

420

100

80

370

9

3330

740

592

115

8

920

230

184

33

8

264

66

52,8

480

7

3360

960

768

480

140

6

840

280

224

140

50

7

350

100

80

PİYADELER KASABASI
MEKTEP CADDESİ (Ş.FEVZİ İSTİKLAL)
TÜRKER SOKAK (ILGIN MASHARBEY )
ILGIN ÇIKMAZI (ILGIN - YİĞİTLER
SOK )
EREN SOKAK (ILGIN - MASHARBEY
)
YİĞİTLER SOKAK(MASHARBEYMERT )
MASHARBEY (ILGIN - EVLİYA
ÇELEBİ SOKAK )
FEVZİ PAŞA CAD. (TURHAN
ALAKENT - ATATÜRK BULVARI )
GELİBOLU CADDESİ (ALİ KUŞÇU GÜMÜŞPALA )
BAYRAK SOKAK
SÜMER ORAL (BARIŞ MANÇO HASAN NOYAN )
LİSE ALTI SOKAK
MEKTEP CADESİ (ŞEHİT FEVZİ SARISU CADDESİ)
İSMET PAŞA (ZİYA GÖKALP-BARIŞ
MANÇO ÖNÜ)
ATATÜRK BULVARI ARA
BAĞLANTILARI
ELMADAĞ CADDESİ ARA
BAĞLANTILARI
FAZİLET SOKAK
AKINCILAR SOKAK (FAZİLET
SOKAK - AVCILAR SOKAK)
AVCILAR SOKAK AKINCILAR
SOKAK - FIRAT CADDESİ)

Park ve bahçeler servisi; İlçemiz sınırları içerisinde düzenlenmiş parklar ve yeşil alan ile mevcut
yol ağaçları ve yer örtücü fidanın bakımını , öneri park alanlarının projelendirilmesini üstlenmiştir.
Park ve bahçeler servisi görevleri ile çalışma esasları kapsamında yapılan hizmetler başlıklar halinde
aşağıda belirtilmiştir.
Vatandaşlarca verilen dilekçelerin (bakım, budama, kesim, ilaçlama, sulama vb)
sonuçlandırılması.
-Çocuk oyun alanlarının bakım onarım ve boyanması
-Bozulan kırılan parke taşların tamiri.
-Bozulan yeşil alanların yenilenmesi ve yeşil alanların oluşturulması.
-Yeni parkların oluşturulması.
-Çimlendirilecek alana funda ve bitkisel toprağın serilmesi.
-Kuruyan ve kırılan bitkilerin ve ağaçların değiştirilmesi.
-Süs bitkilerinin ve ağaçların ilaçlanması.
-Bölgedeki tüm ağaçların mevsimlik budamasının yapılması.
-Fidan diplerinin çapalanması.
-Ağaçlandırma ve çim alanların biçilmesi

-Park ve yeşil alanlar ile ağaçların sulanması.
-Parklardaki kent mobilyalarının bakımı, onarımı ve boyalarının yapılması.
-Çim ve ağaçların gübrelenmesi.
-Serada mevsimlik çiçek, çalı, yer örtücü ve ağaç fidanı üretimi mevcut olanların bakımı.
-Öneri yeşil alanların ve yapılacak park alanlarının projelendirilmesi.
Faaliyet dönemi içerisinde mevcut park ve yeşil alanların bakımı yeni yeşil alanlarının yapımının
yanı sıra, camii, spor kuruluşları, yurtlar, okullar, Üniversite ve diğer kamu kuruluşlarına bakım ve
çevre düzenlemesi konusunda yardımcı olunmuştur.
Arıtma tesislerinde oluşturulan Üzüm bağının genel ve periyodik bakımları yapıldı, Yunus Emre
Kavşağı, Şehitlik Karşısı ve Otopark, Top Sahası, Alparslan Türkeş Meydanı ve Gençlik Merkezi, Kurtuluş
Mah. Özmen Camii karşısı, Bağkent Karşısı, Zümrüt Evler Karşısı, Üniversitenin Karşısı ve Arıtma yolu,
Sultan Alparslan Parkı, Orhun Parkı ve Altı, Fatih Sultan Mehmet Parkı, Kanalın Dibi(Dursun Çetinin
Evinin Karşısı),Tarihi Çınaraltı, Barış Manço Parkı ve Etrafı, Rauf Denktaş Parkı, Toptepe ve Boztepe,
Şeyhsinan Parkı, Cemal Aksakalın Evinin Üstü, Emine Elem Kayacığın Güneyi, Gayenin Deposundaki
Çocuk Parkı, N.Murat Parkı, Asri Mezarlık, Asri Mezarlık altı 4 Adet Yeşil Alan, Romen Parkı, Hürriyet
Caddesi Girişi Köktenlerin Karşısı, ,Kelepir Okulunun Doğusundaki Park, Kelepir Okulunun Çevresindeki
Yeşil Alanlar, Atatürk Parkı, Akarca Mah. Camii Karşısı, Sanayi Sitesi, Dolmuş Durakları, Kantar, Kara
yolları, Savcılık, Üniversite, Kenan Evren Endüstri Meslek Lisesi bahçesi Karşısı ve Basketbol Sahası,
Hacı bey Muhtarlığı Karşısı, Vakıfbank’ın önü ve Karşısı, Kütüphane, 5 Eylül Parkı, Dombay kapıya
İnerken 2 adet Yeşil alan, Körfezin Karşısı Ali Denizin Evinin Yanı, Hal önü, Cumhuriyet Meydanı,
Gençlik Parkı, Kaymakamlık, Belediyenin önü, Mezbaha ve Sera, Arıtma tesisleri, Yonca han, Kavala
Camii ve Mezarın Yanı, Hastane Bahçesi, Sulama Birliği Binası, Baraj tesisleri, Orman Dairesi, Çatal
Tepe, Yeni Mezarlık, Eski Trafonun Olduğu Yer, Şelale, Laz İsmail’’in Evinin Karşısındaki Park ve Onun
Karşısındaki Yeşil alan, Hürriyet Caddesi İki Parça Büyük Park’ın genel ve periyodik bakımları
yapılmıştır.

REFÜJLER
ALAŞEHİR’İN GİRİŞİ: Yunus Emre kavşağında devamında Süleyman Demirel caddesinde
orta refüjde bitkilendirme çalışması dekoratif taşlarla birlikte yapıldı.

ALAŞEHİR GİRİŞİ

YENİDEN PEYZAJ DÜZENLEMESİ
YAPILMIŞ, DAHA GÜZEL BİR GÖRÜNÜME
KAVUŞMUŞTUR

SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI PEYZAJ
ÇALIŞMALARI

TURHAN ALAKENT CADDESİ PEYZAJ ÇALIŞMALARI

SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI ÜZERİNDE YENİ YÜRÜYÜŞ YOLU
VE DİNLENME ALANI YAPILDI

SEVGİ YOLU: Mevsimlik çiçekler için ayrılmış boşluklara mevsimlik çiçekler dikildi.
Şehir içindeki yenilenen caddelerde ağaçlandırma: Fırat caddesi, Gümüşpala caddesi, Asri mezar
caddesi,
Okul ve Resmi Kurumlar: Kaymakamlık , Okullar , jandarma , Cezaevi, İlçe Tarım Müdürlüğü,
Orman Ağaçlandırma Müdürlüğü, Bölge Trafik Amirliği, Askerlik şubesi, Adliye, Hastane, Emniyet vb..
kamu kurumlarının bahçelerinin düzenlenmesine ve bakımlarının yapılmasına katkıda bulunuldu.
-Yeni açılan Atatürk Anadolu lisesinin bahçesinde düzenleme yapıldı.
-Kredi ve yurtlar kurumunun ve meslek
yüksek okulunun bahçesinde bitkilerde
bakım ve mevsimlik çiçek takviyesi
yapıldı.
-Hacı kelepir ilköğretim okulunun bahçesi
düzenlendi.
HACI KELEPİR İLKÖĞRETİM
OKULUNUN
BAHÇE
DÜZENLEMESİ
YAPILDI
Hacı Kelepir ilköğretim okulu bahçesinde
fidan dikimi yapılan alandan genel
görünüm.
-Alay komutanlığı bahçesinde istenilen
alana çim ekimi yapıldı.
-Jandarma şubenin bahçesinde çim ekimi
yapıldı.
-Özmen camiinin bahçesi düzenlendi.

Şelale Parkı İnşaatı;
2012 yılında İlçemiz Ilıca mahallesinde toplam 5069 m2 alanda yeni
rekreasyon alanı yaratıldı. Alan sekiz terastan oluşmaktadır. Alanda 1 adet çocuk oyun alanı kafeterya
ve 950 m2 yapay şelaleden oluşmaktadır.
ŞELALE PARKI

ŞELALE PARKI GÖLET ALANI GECE GÖRÜNÜMÜ

Semih Evcil Parkı; 2012 yılında Semih Evcil parkı mevcut sınırları dahilinde tadilat projesi
yapıldı ve yeni oyun grupları,Yürüyüş yolu zemin kaplamalarının değiştirilmesiyle halkın hizmetine
açıldı.
SEMİH EVİL PARKI

SEMİH EVCİL PARKINA YAPILAN ÇOCUK OYUN ALANLARI VE YENİ YAPILAN PEYZAJ
DÜZANLAMASİ

Zümrüt Evler Parkı; Hatıl durumda olan alanda park alanı yapıldı. Yürüyüş yolları ve çim alan
ve ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı.
ZÜMRÜT EVLER PARKININ YÜRÜYÜŞ YOLLARI YENİDEN DÜZENLENDİ ÇİM EKİLDİ

İtfaiye karşısındaki park; Yeşil alan olarak imarda ayrılan alanda park alanı yapıldı.
PEYZAJ ÇALIŞMALARI YAPILDI

İstasyonun karşısındaki park alanından genel
görünüm.

Güreş alanı parkından 365 m2 lik çocuk
oyun alanından genel görünüm.

Barış Manço karşısındaki parkın çocuk oyun
alanından genel görünüm.

AĞAÇ DİKİMLERİ
MAHALLELER: Müsait olan mahallelerin boş olan tüm sokaklarına ıhlamur, Akçaağaç, çam,
servi v.b gibi ağaçlar dikildi.
OKULLAR: Talep üzerine ağaç fidanı istenen okullara fidan verildi, bazılarında dikim işçilerimiz
tarafından yapıldı.
FİDANLIK HİZMETLERİ:
Mevcut fidanlığımıza 25 çeşit 3000 adet ağaç ve yer örtücü bitki üretilip üretim sürekli devam
etmektedir.15 bin adet yazlık, 15 bin adet kışlık çiçek üretimi yapılmaktadır. Koyun gübresi yine
harcama pusulası ile alındı.
Serada üretimi yapılan bitkilerimiz

Programlı günlük yapılan faaliyetler;
Budama işlemi yapılan dut ağaçları.
ÇAMLIK PARKINDA BUDAMA

MEZARLIK HİZMETLERİ
Mezarlıkların korunmasını sağlayarak belediyemiz sınırları içinde veya dışında meydana gelen
ölümlerin belgelenmesi durumunda cenaze ve gömme işlemlerini yapmak ve yeşili bol kaliteli bir
mezarlık alanı oluşturmak. Mezarlıkların, halkımızın inanç ve geleneklerine uygun, düzenli ve huzur
veren mekânlar haline getirilerek, defin hizmetlerinin sorunsuz ve beklentilere cevap verecek şekilde
hassasiyetle yürütülmesini sağlamaktır.
Mezarlık Birimi olarak yasaların verdiği yetki ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar
çerçevesinde ilçemize en iyi hizmeti verebilmek amacıyla önümüzdeki yıllara hitap edecek yeni mezarlık
alanı oluşturulup, halkımızın hizmetine sunmak.
Vatandaş memnuniyetini sağlamak için sonuçlanmayan şikâyet kalmayacak şekilde alt yapıyı
koordineli bir şekilde çalışarak şikâyetleri çözüme kavuşturmak, adalet ve eşitliği sağlayarak gelecek
nesillere düzenli bir mezarlık bırakabilmektir.

İlke ve değerler
Hukuktan, yasalardan ve dürüstlükten ödün vermeden herkese adil hizmet sunmak,
Kamu kaynaklarını yerinde kullanmak,
Hizmette kalite, sürdürülebilirlik ve kalıcılığı hedeflemek,
Vatandaş – belediye işbirliği ile katılımcılık sağlamak,
Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon içinde çalışmak,
Vatandaşın sorunlarına en kısa sürede çözüm bulmak ilkelerimizdendir.
Görev ve Sorumluluklar
Yetkili mercilerce ölüm Belgesi verilenlerin defnedilmesinin sağlanması,
Defnedilen cenazelerin mezarlık kayıt defterlerine işlenmesini sağlamak,
Belediyece gösterilen mezarlıklardan başka yerlere cenaze defnedilmesinin önlenmesi,
Ücretli ve ücretsiz cenazelerin defninin usule uygun biçimde teçhiz ve tekfin edilmesi,
Cenazelerin naklinin ve defninin yapılması,
Fenni cenaze yıkama yerlerinin tesis ve idare edilmesi,
Gerektiğinde yeni mezarlık alanlarının tespit edilmesi ve kurulmasının sağlanması,
Mezarlıkların muhafazası için gerekli tedbirlerin alınması.
Mezarlıkların temizlik ve bakımının yapılması,
Cenaze ve defin işlemlerinin bilgisayar kayıtlarının tutulması,
Mezarlık alanı içerisinde bakım ve onarım çalışmaları yapmak.
Mezarlıkların içindeki ana ve tali yolların asfalt bordür döşemelerinin, su ve aydınlatma
şebekelerinin, mezarlık çevre ve iç duvarlarının yapımı, bakımı, ıslahı ve onarım yapılması gerekenleri
tespit etmek ve yapılması için amirine bilgide bulunmak.
Belediye hizmetlerinde kaliteyi arttırarak birinci sınıf mezarlık alanlarını oluşturmak,
Belediyemize ait mezarlıkların yerleşim planlarının ve numarataj çalışmalarının hazırlanması
Cenaze defin ve nakil hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için gerekli tedbirleri almak.
Kültürel değerlerimiz olan mezarlıklarımızı en güzel bir şekilde dizayn etmek, korkulan mekânlar
olmaktan çıkarıp ağaçlandırılmış yemyeşil korkusuzca ziyaret edilen ve huzur duyulan gül bahçelerine
dönüştürmek.
Mezarlığın, korunmasını sağlama; definlerde yanlış yapmaya meydan vermeyecek tedbirler
almak.
Birimde görevli personelden sorumlu olup, personelin uyum içinde ve verimli çalışmasını
sağlamak,
Birime gelen tüm şikayetlerin cevaplandırılmasını ve şikayet nedeninin tekrar etmesini önleyici
tedbirlerin alınmasını sağlamak,
Birimde bulunan Müdürlük demirbaşına kayıtlı taşınırların korunması ve uygun kullanılmalarını
sağlamak,
Belediye içi ve dışı kurum ve müdürlüklerden gelen talepleri değerlendirir, ilgili birime yazılacak
yazıyı hazırlayıp Müdürlük Makamı'na sunmak.
Mezarlık Birimi İletişim
Mezarlık Memurluğu
0-236-6540892
Yeni Mezarlık iletişim
0-536-2009913
Asri Mezarlık iletişim
0-538-6588491
Cenaze Taşıma ve Yıkama aracı şoförü
0-555-7683372
Cenaze Taşıma ve Yıkama aracı şoförü
0-531-7226582

Sunulan Hizmetler:
Mezarlık alanı içerisinde ağaç budama ve genel temizlik çalışması yapılmıştır.

Asri mezarlık içerisinde bulunan geniş yol kenarlarına ve mezarların çiçeklendirme çalışmaları
yapılmıştır.

Asri Mezarlık Şehitlik Bakımı ve mezarlık çimlendirmesi yapılmıştır.

Asri ve yeni mezarlıklar alanı içerisinde su tesisatı olmayan yollara su tesisatı çekilmiştir

Asri mezarlığa 2012 defni yapılan mezar sayısı: 55 kişi
Asri ve Yeni mezarlığında defini yapılan 0–18 yaş mezar sayısı: 8 kişi
2012 yılı içinde bağlı bulunduğu köy, kasaba ve şehir dışı nakillerde defin sayısı:38 kişi
Asri ve yeni mezarlığında fakir ve kimsesizler için defni yapılan mezar sayısı:46 kişi
Belediyemizin Yeni mezarlığına defni yapılan 2012 yılı içinde mezar sayısı: 118 kişi

Birimimizce 2012 yılı içerisinde Cenaze aracıyla gerçekleşen nakil işlemi: 115 kişi

Birimimizce tüm vefat edenlerin ölüm mernis girişleri 2012 yılı içerisinde 211 adet evrak kayıt
işlemi gerçekleştirilmiş olup Belediyemiz otomasyon programına işlenmiştir.
Mezarlık alanlarında bakım ve onarım çalışması, mezarlık alanlarını koruma, güzelleştirme,
cenaze defin işlemleri, teçhiz, tekfin, nakil ve gömü işleri Birimimiz tarafından yapılmaktadır.
NOT: Mezarlık Hizmetlerinde Mezarlık İşçilerimiz Fen İşleri Müdürlüğünce geçici olarak diğer
birimlere çalışmak üzere alındığından 2012 Yılı Mezarlık Yapım Çalışmasında fazlaca faaliyet
gösterilememiştir.
2012 yılı içerisinde Birimimizin yapmış olduğu hizmetlere yukarıda kısaca değinmeye çalıştık.
Tabii ki yapacağımız hizmetler bununla sınırlı olmayacaktır. Mezarlık hizmetlerinin çalışmaları devam
edecektir.
Mezarlığı ziyarete gelen vatandaşların daha güzel ortamda ziyaretlerini yapmaları sağlanmış ve
Bütün Mezarlıkların bakım, onarım, temizlik, ağaçlandırma v.s. gibi tüm ihtiyaçları belediyemiz
ekiplerince giderilmiş ve daha temiz ve modern bir görünüme kavuşmaları sağlanmıştır.
Tüm Mezarlık çalışanları olarak En büyük hedefimiz İlçemizi her yönü ile modern, çağdaş ve
yemyeşil mezarlıklar oluşturulmasını sağlamaktır.
BAKIM İKMAL SERVİSİ
Fen İşleri Müdürlüğü’ ne bağlı olan Atölye Şefliğimiz, Alaşehir Belediyesi’ nin araçlarıyla ilgili
Teknik Hizmetlerini yürüten bir birimdir. Şefliğimiz Belediye hizmet zorluklarını kendi bünyesi içerisinde
çözmesi gerekliliğinin bilincinde hizmetlerini aksatmadan yürütmeyi amaç edinmiştir. Bu amaçla yapım,
onarım, bakım vs. gibi araç teknik hizmetlerin Belediye bünyesi içerisinde hızlı ve ekonomik
çözümlenmesi gereği kuruluş amacıdır.
Şefliğimiz, Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası yanında bulunan atölyemizde hizmetlerini
sürdürmektedir. Birimimiz de 1 Atölye Şefi, 4 tamir ustası, 1 motosiklet tamir ustası, 1 lastik ustası, 2
elektrik ustası, 1 yağlama-yıkama ustası olmak üzere toplam 10 personelle hizmetlerini ifa etmektedir.

Birimimiz de; bakım ve onarım için gelen araç ve iş makinelerine gerekli yedek parça ve sarf
malzemelerini temin etmek, perakende ve stok maksadı ile satın alınmasını sağlayarak ilgili araçların ve
iş makinelerini aktif hale getirilmektedir. Bununla birlikte araç lastik ihtiyaçlarını takip, temin ve
stoklama, periyodik yağ değişimleri ve yıkama işleri yapılmaktadır. Atölyemiz tarafından
gerçekleştirilemeyen büyük arızaların giderilmesi yetkili servislerce veya serbest piyasadan işçilikleri ve
yedek parçaları temin edilmektedir. Ayrıca zorunlu trafik sigortaları, kasko ve vize işlemlerini takibi
yapılmaktadır.
1. Belediyedeki tüm araçların 592 Adet yağ değişimi ve
tamamlaması yağlama yıkama servisinde yapılmıştır.
Aracın Cinsi
Adedi 2. Belediyedeki tüm araçların 268 Adet elektrik arızası ve
Kamyon (Damperli )
9
akü değişimi yapılmıştır.
3. Belediyedeki tüm araçların 195 Adet lastik yama
Kamyonet
8
tamiratı ve yeni lastik değişimi yapılmıştır.
Traktör
15
4. Belediyedeki tüm araçların 497 adet motor arızası ve
Otomobil (Makam Aracı)
1
bütün arızaları yapılmıştır.

İtfaiye araçları
Kepçeler
Motosiklet
Dozer
Kırıcı Kompresör Jambak
Forklif
Cenaze Yıkama
Cenaze Taşıma
Mezbaha Et aracı Isuzu
Ambulans aracı
Greyder İş Makinesi
Silindirler
Scarab Minar Süpürge Aracı
Vilanjörler
Kanal Açma Aracı
Fen İşleri Sulama Aracı
Park Bahçeler Bom

TOPLAM

6
9
37
1
1
1
2
2
1
1
2
3
1
1
1
1
1
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Bakım ve Onarım Çalışmalarımız

2012 Yılında Araçlara
Takılan Yeni ve Kaplama Lastikler
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
5
26
27
28.
29.

Lastik ebatları
195/60 R15
405/*70 R24
155 R 12C 88/86 NLC/R
195 R 14 C 106/104R
12 R 22,5 kaplama
20.5*25 KAPLAMA VE YENİ
7.50*20 KAPLAMA
28*9.15 12PR
8*25.15 28/9.15 İÇ LASTİK
16.9/14.30
9.00*16 yeni dış iç
13.6/12-28 kaplama dış iç
12.4/11-28
600*16 kaplama dış iç
315*80*22,5
7.50*20 DIŞ LASTİK kaplama
7.50*20 İÇ LASTİK
205*60 R 15
12 R 22.5 yeni
1000*20 kaplama dış iç
8,5*17,5 KAPLAMA
7*50*16 KAPLAMA
315*80*22,5 yeni
6.50*10 dış iç
1300*24 kaplama dış iç
23.1/26 DIŞ LASTİK
12,5*20 dış lastik wb70a
16.9*28 dış lastik arka hidromek
16.70*20 dış lastik ön hidromek

2012 Yılında Araçlara Kullanılan
Yağ ve Katkı Maddeleri Listesi
Lastik
Adedi
8 ADET
4 ADET
4 ADET
2 ADET
40 ADET
4 ADET

CİNSİ

2 adet
2 adet
2 adet
28 ADET
28 ADET
30 ADET
16 adet
12 ADET
12 ADET
8 ADET
20 ADET
12 ADET
4 adet
6 adet
2 tk
6 tk
2 ADET
4 adet
2 adet
2 adet

15/40 Motor Yağı
20/50 Motor Yağı
Hidrolik Yağları
Valvalin Yağları
Gres
Gres
Fren Yağı
Benzin Karışım Yağı
Motosiklet Yağı
Motor Koruyucu
Fren Hidrolik Yağı
Direksiyon Yağı

8
8
11
2,5
3
10
4
150
80
0
80
270

ÖLÇÜ
BİRİMİ
Varil
Varil
Varil
Varil
Varil
Kova
Varil
Litre
Litre
Litre
Litre
Litre

Antifriz

120

Adet (3 LT)

5/40 Motor Yağı

5

Adet ( 4 Kg)

MİKTARI

ELEKTRİK SERVİSİ
GÖREVLERİ
Bakmakla
sorumlu
olduğumuz
birimlerin elektrik arızalarını gidermek
Yeni yapılan tesislerin elektrik hatlarını
çekmek

Ses yayın cihazlarını kurmak
Televizyon vericilerini takip etmek
Trafik sinyalizasyon sistemini takip etmek
Anons sistemlerini takip etmek
Yeni yapılan binaların elektrik tesisatlarının
yapılması
Park bahçe çevre aydınlatmalarını takip etmek

SORUMLU ALANLARI
—Baraj içme suyu tesisleri pano ve elektrik motorları arızası, bakımı
—Yeni mah. Yeni pompa
“
“
“
“
“
“
—Yeni mah. eski pompa
“
“
“
“
“
“
—Ortaokul içme suyu depo elektrik pano ve motorları “
“
—1500 lük içme suyu depo
“
“ “
“
“
“
—Top tepe içme suyu depo elektrik pano ve motorları arızası, bakımı
—Top tepe filtre elektrik pano ve motorları arızası, bakımı
—Evrenli içme suyu pompa elektrik pano ve motorları arızası bakımı—Karacalar uydu verici tesisleri elektrik arızaları
—Pis su arıtma tesisleri elektrik pano ve motorların arızası, bakımı
—Parkların çevre aydınlatma arızaları ve bakımı
—Trafik lambaların elektrik arıza ve bakımı
—Parkların havuz motorları elektrik panoların arıza ve bakımı
—Büz şantiyesi elektrik pano ve motorların arızası, bakımı
—Merkezi anons sistemlerin montajı, bakımı ve arızası
—Uzun mesafeli telsizlerin bakımı
—Belediyemize bağlı hizmet binaların elektrik arıza ve bakımları
—Yeni mah. Düğün salonu elektrik arıza ve bakımı
—Bahçe arası içme suyu tesisleri elektrik pano ve motorların bakımı, arızası
—İtfaiye hizmet binası elektrik tamir ve bakımları
—Asfalt şantiyesi elektrik pano ve motorların bakımı, tamiri
—Fen işleri binası elektrik arızası ve bakımı
—Birimimize bağlı ses sistemleri kurulması
—Kenan evren parkı piknik alanı elektrik arıza be bakımları
—Baraj mesire alanı elektrik arıza ve bakımları
—Olimpik yüzme havuzu elektrik arıza ve bakımları
—Belediyemize bağlı diğer birimlere teknik destek verilir.
—Belediyemize ait oğ. Trafoların bakımı ve tamiri,
—Belediyemize ait elektrik panoları kompanzasyon sistemlerin takibi ve bakımı
—Asfalt şantiyesi elektik arızaları. Elektrik motorların bakımları
2012 YILI FAALİYETLERİMİZ
-Yeni kurulan asfalt şantiyesinin elektrik kabloların çekilmesi,
-Asfalt şantiyesi elektrik panoların hazırlanması
-Asfalt şantiyesi elektrik motorların bağlantısı
-Asfalt şantiyesi orta gerilim trafo montajı
-Yıl içerisinde asfalt şantiyesinde meydana gelen elektrik arızaları gece gündüz demeden zamanında
giderildi
-Şantiyeye çakılın derin kuyu sondajına elektrik panosu yapılarak gerekli bağlantıları yapılıp suyu
akıtıldı
-Şantiye çevresine aydınlatma armatürleri montajdandı
-Büz şantiyesi elektrik arızaları giderildi (burada bulunan elektrik panolar elektrik motorları çevre
aydınlatmaları. Binaların elektrik arızaları zamanında giderildi.)
-Mezbaha elektrik arızaları giderildi (mezbaha tesislerinde bulunan yüksek gerilim trafosu buna ait
elektrik panosu-soğuk hava odalarına ait elektrik motorları ve bunlara bağlı elektrik panoları-çevre
aydınlatma lambaları-kesim sırasında kullanılan elektrik motorları ve bunlara ait elektrik panoları-bina
içi elektrik tesisatı arızaları zamanda giderildi)
-Hayvan barınağı tesisleri tesisatı yapıldı (hizmet binasına ait sıva altı ve sıva üstü tesisat-hayvanların
bakımlarına ait kulübelerin elektrik tesisatı-bahçede bulunan çevre lambalının kabloları çekilerek
direklerin montajı yapılarak yanar hale getirildi.
-Yeni mah. yeni içme suyu pompa elektrik arızası giderildi
-Yeni mah. Fırat Caddesi yol yapım çalışmasından dolayı kopan yaklaşık 200 adet elektrik kablosu itina
ile ekleri yapıldı enerjileri verildi.
-Yeni mah. Fırat caddesinde bulunan yaklaşık 30 adet sokak aydınlatma direklerinin yerleri değiştirildi.
Bunlara ait elektrik kabloları eklenerek yanar hale getirildi.
-Yeni mah. Fırat caddesinde bulunan yaklaşık 15 adet tedaşa ait elektrik dağıtım panolarının yerleri
değiştirildi bunlara bağlı elektrik kabloları eklendi.
-Sanayi bölgesinde bulunan tedaşa ait yaklaşık 30 adet aydınlatma direklerinin yerleri değiştirildi
bunlara ait elektrik kabloları eklendi
-Sanayi bölgesinde bulunan yaklaşık 10 addet tedaşa ait elektrik dağıtım panoların yerleri değiştirildi.
Bunlara ait elektrik kabloları eklendi

-Kurtuluş mah. Süleyman Demirel Bulvarı orta refüj yaklaşık 30 adet aydınlatma direği ve buna ait
yaklaşık 1000 metre kablosu çekilerek bütün bağlantıları yapıldı ve sokak lambaları yanar hale getirildi.
-yeni mah. Alaşehir çıkışındaki yol yapım çalışmalarından dolayı kopan yaklaşık 50 adet elektrik
kabloları eklendi
-Yeni mah. Alaşehir çıkışında bulunan yaklaşık 10 adet tedaş’a ait elektrik dağıtım panoları yerleri
değişti. Bunlara ait elektrik kabloları eklendi.
-Yeni mah. Sarıkız köprüsü kavşağı sinyalizasyon sistemi kuruldu
-Asri mezar yolu yenileme çalışmasından dolayı kopan yaklaşık 40 adet elektrik kabloları eklendi
-Asri mezar yolu üzerinde bulunan yaklaşık 5 adet tedaşa ait aydınlatma direği yerleri değişti bunlara
ait elektrik kabloları eklendi
- Yıldırım Beyazıt ilköğretim okul önündeki yol yapım çalışmasından dolayı kopan elektrik kabloları
eklendi
-Yıldırım Beyazıt ilköğretim okulu önünde bulunan yaklaşık 4 adet aydınlatma direği yeri değişti buna
ait elektrik kabloları eklendi
-Sarıkız maden suyu fabrikası caddesi enerji nakil hatları yer altına alındı
-Sarıkız maden suyu fabrikası caddesi enerji nakil hatları abone kabloları çekildi.
-Sarıkız maden suyu fabrika önü elektrik dağıtım panoları yerleştirildi bunlara ait elektrik kabloları
çekildi
-Sarıkız maden suyu fabrika önü yol aydınlatma kabloları çekildi
-Sarıkız maden suyu fabrika önü yol aydınlatma direkleri dikildi
-Karacalar uydu trafo değiştirildi
-Bulvar yol yapım çalışmalarından dolayı kopan yaklaşık 100 adet elektrik kablosu eklendi
-Bulvar yol yapım çalışmalarından dolayı yaklaşık 30 adet aydınlatma direğinin yeri değişti bunlara ait
elektrik kabloları yenilendi
-5 Eylül mah. Dombay kapı yolu yol yapım çalışmalarından dolayı kopan 20 adet elektrik kabloların eki
yapıldı
-5 Eylül mah. Dombay kapı yolu aydınlatma direklerinin yerleri değişti bunlara ait elektrik kabloları
eklendi
-Süleyman Demirel bulvarındaki yol yapım çalışmalarından dolayı kopan yaklaşık 100 adet elektrik
kabloların eki yapıldı
-Süleyman Demirel bulvarında bulunan yaklaşık 20 adet aydınlatma direğinin yerleri değişti bunlara ait
elektrik kabloları eklendi
-Süleyman Demirel bulvarında kopan yüksek gerilim kablosu eklendi
-Sarıkız meydanında kopan yüksek gerilim kablosu eklendi
-Yeni mahallede kopan yüksek gerilim kablosu eklendi
-Asfalt şantiyesi trafo ve elektrik panosunun yanmasından dolayı yenilendi
-İstiklal yol yapım çalışmasından dolayı kopan yaklaşık100 adet elektrik kablosu eklendi
-İstiklal yol yapım çalışmasından dolayı yaklaşık 20 adet elektrik direğinin yeri değiştirildi bunlara ait
elektrik kabloları eklendi
-Gençlik parkında bulunan aydınlatma direğinin lambaların tamiratı yapıldı
-Alparslan Türkeş Meydanı Alaşehir çıkışı arası bordür led için kablolar çekildi
-Alparslan Türkeş Meydanı Alaşehir çıkışı arası kaldırım led için elektrik kabloları çekildi
-Stadyum önü led armatürler için bordürlerin delim işi yapıldı
-Stadyum önü orta refüj led armatürler için bordürlerin delim işi yapıldı
-Stadyum önü kaldırım karo ledleri için kablo çekim işi yapıldı
-Stadyum karşısı havuzlar için elektrik kabloları çekildi
-Stadyum önü Alaşehir çıkışı arası yaklaşık 5000 metre ledler için aydınlatma kablosu döşendi
-Stadyum karşısı Alaşehir çıkışı kaldırım karo ledleri ve bordürlere led armatürler montaj landı
-İstiklal led armatürleri döşeme işi yapıldı halen devam ediyor
-çamlık parkı yenileme çalışmasından dolayı aydınlatma direkleri söküldü
-çamlık parkı yeni aydınlatma direklerine ait elektrik
kabloları çekildi
-Çamlık parkı yeni aydınlatma direkleri dikildi
-Çamlık parkı idare bina elektrik tesisatı yapıldı
-Kenan evren parkı şelale ana besleme elektrik kablosu
çekildi
-Bayrak direklerinde bulunan 400 watt projektörlerin
tamir ve bakımları yapıldı(Romen parkı-sarıkız meydanısarıkız parkı-Kenan evren parkı-fatih parkı-Bülent Ecevit
Meydanı-cumhuriyet meydanı-yunus emre kavşağıgençlik parkı)
-İlçemiz sınırları içerisinde bulunan park aydınlatmaların
tamir ve bakımları yapıldı
-Bayrak direklerinde bulunan bayraklar değiştirildi

-İlçemiz sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 120 adet kablosuz ses yayın cihazları(anons)bakımı ve
tamiri yapıldı. Düzenli olarak yapılmaya devam ediyor.
-Belediyemize ait hizmet binaların arızaları giderildi
-Belediyemize ait içme suyu pompa panoların bakım onarım ve tamir işleri yapıldı
-Sevgi yoluna led süsleme lambaları takıldı
-Resmi ve dini bayramlarda ses düzenleri kuruldu
(23 Nisan ulusal egemenlik çocuk bayramı-19 Mayıs gençlik bayramı-30 ağustos zafer bayramı-29 Ekim
cumhuriyet bayramı-10 Kasım Atatürk ü anma günü-ramazan bayramı-kurban bayramı-kutlu doğum
haftası ve okulların özel günleri)
-Karacalar mevkiinde bulunan röle merkezi ve tv vericileri tamirleri yapıldı
-Baraj içme suyu tesisleri ve evrenli içme suyu pompaları elektrik panoları tamiri ve bakımı yapıldı
-Pazar camii bina çevresine minareye ve kubbeye aydınlatma kabloları çekildi
-Pazar camii bina çevresine minareye ve kubbeye yaklaşık 200 adet aydınlatma armatürü montajlındı.
Yanar hale getirildi şehrimize yeni bir görsellik kazandırılmış oldu devamı gelecek. Diğer tarihi
camilerimiz için hazırlıklar devam ediyor.
-Pis su arıtma tesisinde bulunan orta gerilim trafosunun bakımı yapıldı buna ait elektrik panosunun
bakımı yapılarak burada oluşan elektrik arızaları giderildi.
-Arıtma tesisinde bulunan burgulu pompa motorları ve buna bağlı elektrik panoları-kum arabasında
bulunan elektrik motorları ve bunlara bağlı elektrik panoları-kum çökertme havuzlarında bulunan
elektrik motorları ve bunlara bağlı elektrik panoları-çamur çökertme havuzlarında bulunan elektrik
motorları ve bunlara bağlı elektrik panoları, idare binası tesisatı çevre aydınlatmaları)buralarda
meydana gelen elektrik arızaları zamanında giderilerek sürekli çalışır durumda tutuldu.
-Baraj içme suyu tesislerinde bulunan 2 adet orta gerilim trafosu ve bunlara ait elektrik panoların
bakımı yapıldı. Tesiste bulunan yaklaşık 9(dokuz)adet içme suyu pompasına ait elektrik panoların
bakımı ve arızası zamanında giderilerek sürekli çalışması sağlandı. Tesiste bulunan lojmanlar, idare
binası ve çevre aydınlatmaların arızaları giderildi.
-Belediyemize ait hizmet binaları(fen işleri binası, emlak servisi, çevre koruma, su tahsilât, bilgi işlem
servisi, hal binası, itfaiye binası, kademe servisi, su arıza servisi, mezarlık memurluğu) ve diğer
birimlerin elektrik arızaları zamanında giderildi. Buralarda kullanılan telefon hatları arızaları giderildi.
-Şehrimizde bulunan 2 adet mezarlıktaki çevre aydınlatmaları, lojmanların elektrik arızaları ve burada
kullanılan ses yayın cihazların arızaları giderildi
-İlçemiz sınırlarında bulunan belediyemize ait yaklaşık 1000 adet park aydınlatma armatürlerinin tamiri
ve bakımı yapıldı ve halen tamirleri yapılıyor
-Belediyemize ait yarı olimpik yüzme havuzunda bulunan elektrik motorları bulara ait elektrik panoları
bina içi aydınlatmaları ve elektrik tesisat arızaları zamanında yapılarak çalışır halde devamı sağlandı.
-Kapalı spor salonunda bulunan kalorifer dairesine ait elektrik motorları, bulara ait elektrik panoları,
havalandırma motorları, bunlara ait elektrik panoları, bina içerisinde bulunan elektrik tesisatları,
saha içerisinde bulunan yaklaşık 30 adet 400 watt metal Halide armatür, çim saha çevresinde bulunan
yaklaşık 20 adet 400 watt metal Halide armatür lambaların bakımları ve tamiratları giderildi.

ASFALT ŞANTİYESİ
İHALE DIŞINDA KALAN YOLLARIN TAMİRATI, KENDİ ŞANTİYEMİZDE ÜRETİLEN
ASFALT İLE YAPILMIŞTIR
Şehir merkezinde günlük yapılması gereken asfalt yamaları için kendi şantiyemizde üretilen
asfalt kullanılmaktadır.

Çakıl ihtiyacı firmalardan, Zift ihtiyacı ise Aliağa Rafinerinden temin edilmektedir.

BÜZ ŞANTİYESİ

2012 Yılında yapılan Üretimler ve harcamalar

KİLİT PARKE TAŞI
ÜRETİLEN

: 69.682 ADET

HARCANAN

: 69.682 ADET

BÜZ
20 LIK BÜZ
ÜRETİLEN
2011 YILINDAN DEVİR STOK
HARCANAN
STOK

:
:
:
:

AD.
AD.
AD.
AD.

30 LUK BÜZ
2011 YILINDAN DEVİR STOK
HARCANAN
STOK

: 2.670 AD.
: 1.592 AD.
: 1.078 AD.

40 LIK BÜZ
ÜRETİLEN
2011 TILINDAN DEVİR STOK
HARCANAN
STOK

: 4.664 AD.
: 325 AD.
: 2.343 AD.
: 2.464 AD.

60 LIK BÜZ
ÜRETİLEN
2011 YILINDAN DEVİR STOK
HARCANAN
STOK

: 5.792 AD.
: 325 AD.
: 2.343 AD.
: 3.958 AD.

BORDÜR
ÜRETİLEN
2011 YILINDAN DEVİR STOK
HARCANAN
STOK

: 24.768 AD.
: 9.228 AD.
: 29.739 AD.
: 4.557 AD.

2011 YILINDAN DEVİR STOK
HARCANAN
STOK

: 8.859 AD.
: 1.924 AD.
: 6.935 AD.

OLUKLU BORDÜR
2011 YILINDAN DEVİR STOK
HARCANAN
STOK

: 13.705 AD.
:
150 AD.
: 13.555 AD.

OLUKLU KIRMIZI BORDÜR
2011 YILINDAN DEVİR STOK
HARCANAN
STOK

: 3.865 AD.
: 120 AD.
: 3.745 AD.

BEYAZ BORDÜR
2011 YILINDAN DEVİR STOK
HARCANAN
STOK

: 652 AD.
: YOK
: 652 AD.

HOLLANDA PARKE
2011 YILINDAN DEVİR STOK
HARCANAN
STOK

: 4.076 AD.
: YOK
: 4.076 AD.

HOLLANDA PARKE KIRMIZI
2011 YILINDAN DEVİR STOK
HARCANAN
STOK

: 3.794 AD.
:
34 AD.
: 3.760 AD.

KIRMIZI PARKE TAŞI
ÜRETİLEN
HARCANAN

: 1.500 AD.
: 1.500 AD.

SARI PARKE TAŞI
ÜRETİLEN
HARCANAN

: 1.500 AD.
: 1.500 AD.

MAVİ PARKE TAŞI
ÜRETİLEN
HARCANAN

: 1.500 AD.
: 1.500 AD.

2.176
1.003
1.491
1.688

KIRMIZI BORDÜR

KAYNAK ATÖLYESİ
TRAFİK YÖN LEVHALARININ İMALATI

KAMERİYA YAPIMI

ÇÖP KONTEYNERLERİNİN TAMİRATI

TAZİYE ÇADIRI YAPIMI

TAZİYE ÇADIRI İSKELETİ

ÇEŞİTLİ KALIPLARIN İMALATI

YENİ SERANIN KAPALI ALANININ YAPIMI

Mesleğinin riskini bilen, mesleğini severek yapan,
Kendilerini hayat kurtarmaya adamış personelin özverili
çalışması sonucu 2012 yılı içerisinde 326 adet yangına
müdahale edilmiştir. Can kaybı yaşanmadan ve büyümeden
başarı ile söndürüldü.
Yangınlar dışında Alaşehir halkına sunulan hizmetler
sayısı 2012 yılı içerisinde toplam 4496 dır. Her ne tür
başvuru olursa olsun bütün başvurular değerlendirmeye
alınmış, bütün imkânlarımızla sonuçlandırılmaya çalışılmıştır.
2013 yılında ki hedefimiz; personel eğitimlerine
ağırlık vererek, not ettiğimiz hatalarımızdan ders alarak
daha iyiye daha güzele ulaşabilmektir, saygılarımla…

İTFAİYENİN GÖREVLERİ
a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma
gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında
her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
c) Su baskınlarına müdahale etmek,
ç) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
d) 12.6.2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,
e) 5.6.1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma
ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler,
Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal maddeleri
ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
f) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler
konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
g) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve
yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına
uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle
işbirliği yapmak,
ğ) Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,
h) Belediye sınırları içinde bacaları Belediye Meclisince tespit edilecek ücret karşılığında
temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,
ı) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,
i) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,
j) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden
denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,
k) Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

İNSAN KAYNAKLARI

2

21 Yaş

22 Yaş

28 Yaş

33 Yaş

34 Yaş

36 Yaş

37 Yaş

39 Yaş

40 Yaş

41 Yaş

44 Yaş

46 Yaş

47 Yaş

48 Yaş

49 Yaş

50 Yaş

56 Yaş

60 Yaş

4
1

2

2

1

2

1

2

1

2

2

1

1

1

1

Personel Yaş Durumu
İlkokul

Ortaokul

Lise

Önlisans

13
3

4

Personel Eğitim Durumu

9

2

1

ARAÇLARIMIZ
1- HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE ARACI
18 metre hidrolik merdivenli yanaşma
mesafesine göre 3-4. katlara ulaşabilen, 4 ton su
kapasiteli, itfaiye aracıdır. Malzeme dolapları,
hidrolik tamburu, sepeti, çıkrık sistemi, tüm karasör
sistemi ve boyaları yenilendi. Üzerinde yedek
hortumları, kanca, balta, balyos, gibi küçük el
aletlerinin yanı sıra yangın yerinde sıkışma veya
intihar eylemlerinde kullanılmak üzere 1 adet germe
branda bulunmaktadır. Tüm bakımı ve tamiri
yapılmıştır. Yakıtı ful, su ikmali tam, 24 saat göreve
hazır durumdadır.
2- DAR ALAN İTFAİYE ARACI
3 Ton su kapasiteli, üzerinde 1 dakikada 2
ton suyu pompalayabilen 2000 lik pompası bulunan,
yüksek basınçlı, çıkrık makaralı, köpük mikserli,
bypass sistemli, aynı anda emiş yaparak yangına su
pompalayabilen, son sistem lanslı, malzeme
dolapları geniş, ön-arka ve yanlarda toplam 12 adet
projektörü olan itfaiye aracıdır.
Bu aracın diğer bir özelliği de; seri oluşu ile
kısa zamanda yangın yerine ulaşabilmesi, küçük
oluşu ile de dar cadde ve sokaklara girebilmesidir.
Aracın makaslarına ilave yapılarak viraj ve
kasislerdeki olası kırılmalara karşı güçlendirilmiştir.
Üzerinde; köpük bidonları, kazma, kürek,
kanca, balta, balyos gibi küçük el aletlerinin yanı sıra
dumanlı ortama girebilmek, mahsur kalanları
kurtarabilmek için fiber oksijen tüpleri, 300 metre
mesafeli şarjlı fener, yangın söndürme tüpleri, yedek
hortumlar
gibi
olay
yerinde
kullanılabilecek
malzemeler bulunmaktadır. Yakıtı ful, su ikmali tam, 24 saat göreve hazır durumdadır.

3- DAR ALAN ve ÇOK AMAÇLI İTFAİYE ARACI

Bu araç 2 nolu araç ile aynı özelliklere sahiptir. Farklı olarak;
araç kurtarmalarında ve bunun gibi vakalarda kullanılmak üzere
önüne 3,5 tonluk tampon vinci konulmuştur. Yangın yeri
aydınlatmada kullanılan projektör sayısı ön ve arkada olmak üzere 6
adettir. Yanlarda ise 3 sağda - 3 solda olmak üzere 6 adet yanar
söner ikaz lambaları konulmuştur. Araç üzerindeki donanımlar, 1.
aracın üzerindekilerle aynı olup, ilave olarak seyyar motopomp
yerleştirilmiştir..
Makasları güçlendirilmiştir. Yakıtı ful, su ikmali tam, 24 saat
göreve hazır durumdadır.

4- SULAMA ARACI
Atıl durumda
olan çöp kamyonu
revize edilerek 5 ton
su kapasiteli sulama
aracı
ve
yangın
yerine su takviye
arozözü
olarak
itfaiye
garajımıza
kazandırılmıştır. Ön
sulama
sistemli,
monitörlü ve çıkrık makaralı ve
üzerinde
yangın
hortumları
yerleştirilmiş Yakıtı ful, su ikmali tam, 24 saat göreve hazır durumdadır.
5- SULAMA ARACI
30 / 05 / 2009 Tarihinde geçirdiği trafik kazası
sonucu büyük hasar gören ve model olarak ta eski
(1967) olan itfaiye aracımıza ihtiyacımız olduğundan
üzerindeki bütün tertibatı indirilerek tamir yoluna
gidilmiştir. Araştırmalar sonucu en az maliyetle üzerine
7 tonluk yeni su tankı yaptırıldı, ön sulama sistemi
değiştirilerek az su ile çok iş yapacak şekilde dizayn
edildi. Arkasına çıkrık makara monte edildi. Böylece
İtfaiye
Özelliğini kısmen kaybetmiş olsa da anız yangınlarında
ve cadde sulamalarında iş gördüğü gibi yangın yerine su
takviye aracı olarak ta kullanılmaktadır. Yakıtı ful, su
ikmali tam 24 saat göreve hazır durumdadır.
6- KAZA YERİ MÜDAHALE ARACI
Sarıgöl- Buldan- Eşme sınırı- Denizli karayolu ile
Salihli mıntıkasına kadar (Belde ve köyler dâhil)
meydana gelen sıkışmalı trafik kazalarında kurtarma,
yangın yeri inceleme, kaza ve yangın yerinde personelin
veya vatandaşın şoka girmesi, zehirlenmesi ve
yaralanması durumunda acil hasta nakli yapabilen
müdahale aracıdır.
Aracımızın içinde: Araç Kesme Makası, Jeneratör, sedye,
tırmanma halatı, Güvenlik Kayışları, boyunluk, ikaz
yelekleri, 300 metre mesafeli fener, Ceset Torbaları ve
bunlara ait ekipmanlar bulunmaktadır.
Aracın tüm
bakımı yapılmış, kasislerden korunmak için aracın
makasları güçlendirilmiştir. Yakıtı ful 24 saat göreve
hazır durumdadır.

7- ŞEHİR İÇİ ARAÇ YANGINLARINA İLK MÜDAHALE ARACI
Şehir içinde, özellikle dar cadde ve sokaklarda meydana
gelebilecek araç yangınlarında itfaiye aracının yanaşamaması gibi
durumlar göz önünde bulundurularak yangına hızlı bir şekilde
müdahale edebilmek için 2009 Model Motosiklet üzerine 4 adet
Kuru Kimyevi Toz Yangın tüpü yerleştirilerek araç yangınlarında
öncü araç olarak kullanılmaktadır. Yakıtı ful 24 saat göreve hazır
durumdadır.

EĞİTİM ve TATBİKARLARIMIZ

Trafik haftasında şehrimizin Cumhuriyet Meydanında trafik kazası sonucu araç içerisinde
sıkışmış bir vatandaşımızın kurtarılması ve araç yangınına müdahale şeklinde halkımıza uygulamalı bilgi
verildi.

İkinci kez düzenlenen İtfaiye Haftası 25 Eylül – 01 Ekim tarihleri arasında Sevgi yolunda araç
konvoyu düzenlenerek personellerimizle birlikte vatandaşımıza karanfil dağıtımı yapıldı. Personelimizin
karanfil dağıtımı sırasında anonslar yapılarak bilgiler verildi.
Vatandaşımızın bilinçlenmesi kapsamında el broşürü vatandaşa dağıtıldı. İtfaiye haftası
kapsamında Belediye Başkan Vekilimize makamında ziyarette bulunduk. Ziyaret sırasında Belediye
Başkan Vekilimize yapılan etkinlikler hakkında bilgi verildi.

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK YAPILAN İŞLER TOPLAMI- 2012 yılı
YAPILAN İŞLER

AYLAR

TOPLAM

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

YANGIN İHBARI

16

25

14

14

19

60

45

56

45

32

30

25

381

YANGIN SÖNDÜRME

12

22

11

7

13

54

35

51

40

30

29

22

326

ORMAN YANGININA GİTME

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

3

BAYRAK, FLAMA ASMA

3

0

4

3

9

3

1

6

23

3

6

1

62

AFİŞ, PANKART ASMA

0

3

8

15

8

21

19

17

21

3

1

3

119

SU TAHLİYESİ ETME, SU ÇEKME

7

4

0

2

0

0

0

0

1

2

1

6

23

CADDE SULAMA, YIKAMA

7

27

63

221

357

424

282

298

344

187

56

78

2.344

10

5

11

8

10

5

12

20

50

28

21

18

198

0

0

1

1

0

0

0

17

0

17

0

2

38

0

0

1

2

0

0

0

7

4

3

0

0

17

MERDİVENLİ ARAÇ İLE ÇALIŞMA

7

7

10

27

13

2

5

15

13

11

6

5

121

ARAÇ KAZA YERİNE GİTME

0

2

0

2

3

2

4

2

1

4

2

3

25

ARAÇ YANGIN YERİNE GİTME

2

1

1

0

2

3

1

1

2

3

2

1

19

TÖREN ALANI, STADYUMA GİTME

0

0

2

0

2

1

0

3

1

0

0

0

9

İNŞAAT ALANI SULAMA, SU VER.

0

1

0

2

4

0

7

28

22

14

1

4

83

TATBİKAT YAPMA

0

0

8

0

1

1

0

0

0

0

1

0

11

BACA TEMİZLEME

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

4

61

99

100

79

117

25

30

23

9

7

25

20

595

İNSAN KURTARMA

1

0

1

0

0

3

0

3

1

0

0

1

10

HAYVAN KURTARMA

0

1

1

1

6

7

7

2

2

3

4

1

35

ARAÇ KURTARMA

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

2

4

18

12

10

3

2

4

3

3

0

5

3

12

75

145

209

246

389

567

616

452

552

579

354

188

205

4496

UMUMA AÇIK YERLER YIKAMA, S
CAMİ YIKAMA, SULAMA
OKUL YIKAMA, SULAMA

İŞYERİ KONTROL RAPORU

ARAÇ ŞEHİR İÇİ GÖREV

TOPLAM

60

60

56
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2012 Yılı Bütçe Giderleri

2013 YILI HEDEFLER - DİLEK VE TEMENNİLER
1- 28 METRE HİDROLİK MERDİVENLİ ARAÇ
Mevcut aracımız merdiven açılabilir uzunluğu 18 metre olması ve şehrimizde 21 metre
yükseklikte yapılar olması ve bu yapılara yaklaşma mesafesiyle birlikte uzunlukları 25 metreye bulması
sebebiyle yetersiz kalmaktadır. Bunun için; Yüksek yapılara yangına ve mahsur kalanlara müdahale
için, 28 metre yüksekliğe sahip hidrolik merdivenli aracın temini.
2- KAZA YERİ MÜDAHALE ARACI
Mevcut aracımızın yangın yerinde olası araç yangınına müdahale edilebilecek sisteme sahip
olmaması, kesme-ayırma-kaldırma ekipmanlarının eksik ve yetersiz olmasından dolayı; içerisinde rot
fire söndürme sistemi, kesme-ayırma-kaldırma ekipmanları ile birlikte yeni bir aracın temini.
3- 13 TONLUK ARAZÖZ ARACI
7 Ton su kapasiteli 1968 model Ford aracımızın artık metal yorgunluğu oluştuğu ve yedek parça
temini bulunamadığı için hurdaya ayrılıp, yerine yeni sistemde 13 ton su kapasiteli arasöz aracının
temini.
SONUÇ
Şehrimizin her geçen gün gelişmesi, modernleşerek yaşanabilir şehir haline gelirken de
vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına itfaiye olarak paralel gelişmemiz,
modernleşmemiz gerekmektedir. Başkanlılık Makamının itfaiye birimimize göstermiş olduğu
hassasiyetin devamının temennisiyle 2012 yılı faaliyet raporunu görüşlerinize arz ederim.

Süleyman MORGÜL
İtfaiye Müdürü Vekili

Belediye Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Belediye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
hükümlerinde tanımlanan yükümlükleri yerine getirmek. Birimlerimiz ve bağlı birimlerimizde
çalışmalarımızda etkinlik-verimlilik-kalite sağlanması ve vatandaş memnuniyetinin ön planda
tutulmasıdır.

-

Müdürlüğümüz faaliyetlerini;
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kan unu,
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
5393 Sayılı Belediye Kanunu,
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu,
488 Sayılı Damga Vergisi kanunu,
6245 Sayılı Harcırah Kanunu,
657 Sayılı Devlet Memurları kanunu,
6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun,
Her yıl yayınlanan Bütçe Kanunları,
Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği,
5018 sayılı yasa ve ikincil mevzuatı çerçevelerine uygun olarak yürütülmektedir.
SORUMLULUKLAR

Mali hizmetler birimi yöneticisi birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinde üst
yöneticiye karşı sorumludur.
*Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlanmasından,
*Diğer idareler nezdin deki mali iş ve işlemlerin izlenmesinden,
*Birim hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden,
*Gelirlerin zamanında tahakkuku ve gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin
sağlanmasından,
*Ödeneklerin planlanarak ilgili yerlere zamanında gönderilmesinden,
*İç kontrol sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasından,
*Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesinden,
*Birim tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe kesin hesap, mali tablolar faaliyet
raporu ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere gönderilmesinden,
*Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri
ilgililerine iade edilmesinden,
*Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödenmesinden,.
*Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere verilmesi
veya gönderilmesinden,
*Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulması, mali
rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlenmesi,
*Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile
üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde
düzenli olarak verilmesinden,
*Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapılmasından,
*Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle
muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurulmasından,
*Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen
zamanlarda denetlenmesinden veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim
yöneticisinden kontrol edilmesini istenmesinden,.
*Diğer mevzuatla verilen görevlerin yapılmasından sorumludur.
Mali Hizmetler Müdürlüğümüz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu ve Belediye Yönetmeliği
çerçevesinde yapılandırma çalışmalarının büyük bir kısmını tamamlayarak yasada öngörülen Mali
Hizmetler Müdürü (Muhasebe Yetkilisi), Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi, Muhasebe Memuru
ve yardımcı personellerle oluşmaktadır.
SUNULAN HİZMETLER VE İCRAATLAR








Bütçenin birleştirilmesi ve hazırlanması
Genel yönetim muhasebe standartlarının oluşturulması
Muhasebe işlemleri
İşlemlerin belgeye dayanması ve belge düzeni
Muhasebeleştirme Belgesi girişleri
Çift taraflı kayıt sistemi
Kayıt düzeni sağlanması ve kayıt düzeltmesi

 Mali varlıklar ve sınıflandırılması
 Mali olmayan varlıklar ve sınıflandırılması
 Maddi duran varlıklar için yapılan değer artırıcı harcamalar
 Maddi olmayan duran varlıklar ve kayıt değerleri
 Amortisman ve tükenme payı uygulaması
 Yeniden değerleme uygulaması
 Amortismana tabi varlıkların kullanım sürelerinin değişmesi
 Ödenemeyen giderler ve emanet hesapları
 Borçlanma ve borçlanma maliyetlerinin hesap kayıtları
 Faiz giderleri ve faiz gelirlerinin hesaplara alınması
 Sübvansiyonlar ve transferlerin yerinde ve zamanında kullanması
 Sosyal yardımlar takibi
 Taahhütler ile garantilerin kaydı ve değerlemesi
 Şartlı bağış ve yardımların kontrolü
 Diğer idare, kurum ve kuruluşlara verilecek payların düzenlenmesi
 Bütçe ödenek işlemleri takibi
Kesin hesap düzenlemeleri




Faaliyet Raporunun düzenlenmesi ve birleştirilmesi
Performans Bütçenin oluşturulması ve birleştirilmesi
Stratejik Planın uygulamaya alınması çalışmaları
2012 YILI MALİ BİLGİLERİ

GELİRLER HESABI
2011 mali yılından tahsilâtı gerçekleşmeyen 7.252.029,01 TL. ile 2012 mali yılında tahakkuk
eden 27.061.857,49 TL. gelir tahakkuku ile birlikte toplam 34.313.886,50 TL. olmuştur. Bu tahakkukun
25.964.064,99 TL. si tahsil edilmiş, tahsili sağlanamayan 7.252.029,01 TL. ise gelir alacağı olarak 2012
yılına devir edilmiş, bu duruma göre toplam Tahakkuk üzerinden % 76, yılı tahakkuku üzerinden ise %
98 gerçekleşme oluşmuştur.
GİDERLER HESABI
2012 yılı Bütçesi olan 48.000.000,00 TL olan gider bütçemizden yılı içerisinde ödeneği yetmeyen
tertipler arasında 15.292.151,91 TL. Münakale yapılmış, toplam ödeneklerin 35.335.640,75 TL. si
harcanılmış, 12.664.359,25 TL. ödenek imha edilirken 2013 yılana ödenek devrettirilmemiştir.
2012 mali yılı sonu itibariyle hesap kayıtlarımız ve devir bakiyelerimiz tabloda gösterildiği gibidir.
ALAŞEHİR BELEDİYESİ 01.01.2012 - 31.12.2012 tarihleri arası mizanıdır.
KOD

HESAP ADI

BORÇ TUTARI

ALACAK TUTARI

BORÇ KALANI

ALACAK KALANI

102

BANKA HESABI

31.563.271,53

31.353.876,25

209.395,28

0,00

103

VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERM

31.177.340,52

31.177.440,52

0,00

100,00

118

DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR

178.520,43

178.520,43

0,00

0,00

120

GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI

7.720.379,14

7.720.379,14

0,00

0,00

121

GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACA

9.860.657,22

1.510.835,71

8.349.821,51

0,00

137

TAKİPDEKİ KURUM ALACAKLARI HES.

50,00

0,00

50,00

0,00

140

KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI

271.428,94

6.479,43

264.949,51

0,00

150

İLK MADDE VE MALZEME HES.

2.980.011,76

2.980.011,76

0,00

0,00

160

IS AVANS VE KREDİLERİ HESABI

28.460,00

28.460,00

0,00

0,00

172.494,97

72.903,51

99.591,46

0,00

1.836.814,19

220.573,51

1.616.240,68

0,00

162

BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HES.

190

DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ

191

İNDİRİLECEK KATMA DEĞER V

429.972,24

429.972,24

0,00

0,00

240

MALI KURULUŞLARA YATIRILA

2.599.564,71

0,00

2.599.564,71

0,00

250

ARAZI VE ARSALAR HESABI

2.097.933,96

0,00

2.097.933,96

0,00

251

YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ

4.564.571,58

0,00

4.564.571,58

0,00

252

BİNALAR HESABI

15.628.681,73

0,00

15.628.681,73

0,00

253

TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR H

15.875.727,38

0,00

15.875.727,38

0,00

254

TAŞITLAR HESABI

1.796.100,51

0,00

1.796.100,51

0,00

255

DEMİRBAŞLAR HESABI

257

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HES.( - )

258

YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

260

792.297,71

0,00

792.297,71

0,00

0,00

3.472.331,12

0,00

3.472.331,12

13.392.113,82

0,00

13.392.113,82

0,00

HAKLAR HESABI

38.792,50

0,00

38.792,50

0,00

264

ÖZEL MALİYETLER HESABI

62.609,27

0,00

62.609,27

0,00

268

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HES.( - )

0,00

1.871,74

0,00

1.871,74

300

BANKA KREDİLERİ HESABI

13.707.723,19

13.707.723,19

0,00

0,00

320

BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

6.363.969,66

11.292.551,46

0,00

4.928.581,80

330

ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

172.699,18

1.169.923,04

0,00

997.223,86

333

EMANETLER HESABI

69.901,46

2.520.573,07

0,00

2.450.671,61

360

ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

1.839.805,25

2.457.309,29

0,00

617.504,04

361

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK

2.128.144,93

2.549.568,28

0,00

421.423,35

362

FONLAR VEYA DİĞER KAMU ID

528.606,41

786.056,58

0,00

257.450,17

363

KAMU İDARELERİ PAYLARI HE

391

HESAPLANAN KATMA DEĞER

400

0,00

544.179,48

0,00

544.179,48

568.198,02

568.198,02

0,00

0,00

BANKA KREDİLERİ HESABI

3.524.318,72

15.254.709,31

0,00

11.730.390,59

500

NET DEĞER HESABI

5.809.613,88

30.346.975,26

5.809.613,88

30.346.975,26

570

GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİY.

13.129.290,72

25.887.391,19

0,00

12.758.100,47

580

GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİY.

567.609,08

283.804,54

283.804,54

0,00

590

DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇLAR

5.022.689,08

9.977.745,62

0,00

4.955.056,54

600

GELİRLER HESABI

27.099.397,65

27.099.397,65

0,00

0,00

630

GİDERLER HESABI

22.143.183,04

22.143.183,04

0,00

0,00

690

FAALİYET SONUÇLARI HESABI

27.098.239,58

27.098.239,58

0,00

0,00

800

BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

25.964.496,99

25.964.496,99

0,00

0,00

805

GELİR YANSITMA HESABI

25.964.496,99

25.964.496,99

0,00

0,00

810

BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İAD.

1.158,07

1.158,07

0,00

0,00

830

BÜTÇE GİDERLERİ HESABI

35.335.640,75

35.335.640,75

0,00

0,00

835

GİDER YANSITMA HESAPLARI

35.335.640,75

35.335.640,75

0,00

0,00

895

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

61.300.137,74

61.300.137,74

0,00

0,00

900

GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLE.

63.292.151,91

63.292.151,91

0,00

0,00

901

BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI

95.148.135,52

95.148.135,52

0,00

0,00

905

ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI

35.335.640,75

35.335.640,75

0,00

0,00

910

TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI

1.267.450,34

444.304,00

823.146,34

0,00

911

TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ

444.304,00

1.267.450,34

0,00

823.146,34

920

GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI

18.616.640,11

14.416.909,28

4.199.730,83

0,00

921

GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HS.

14.416.909,28

18.616.640,11

0,00

4.199.730,83

685.263.987,16

685.263.987,16

78.504.737,20

78.504.737,20

T O P L A M

Mali bilgiler detaylı olarak A- Mali Bilgiler bölümünde bilgilendirilecektir.
Mali Hizmetler müdürlüğümüze bağlı 9 alt birim oluşmuş, bu birimler;
Mali Hizmetler Müd.lüğü ( Muhasebe)
Oto garaj Şefliği
Su Tahsilât Şefliği
Çevre Temizlik Servisi Şefliği
Tahakkuk Servisi Şefliği
Tahsilât Servisi Şefliği
Emlak Servisi Şefliği
İnsan Kaynakları Şef’liği
Hal Müdürlüğü

;
;
;
;
;
;
;
;
;

Cemal PINAR
İsmail BELER
Nihat KARPAT
Murat İŞLER
Bahattin ARGIT
Naime DEMİREL
Mehmet DİKMEN
Serap AKBAŞ
Mehmet ATA”

Şeklindedir ve yukarıda yazılı daire amiri arkadaşlarımız tarafından sorumlu kılınmıştır.

Bu alt birimlerimizin faaliyetleri ise;
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
( MUHASEBE SERVİSİ)
Belediyemiz Harcama Birimlerince yapılan mal ve hizmet alımları ile taahhüt işlerine ait gider
evraklarını, ilgili mevzuata uygunluğu bakılarak, bütçe ödenek durumuna göre kontrolü yapıldıktan
sonra hak sahiplerine ödenmesi, yasal kesintilerin ve ilgili hesap ve defterlere kaydedilmesi,
müdürlüklerin acil ihtiyaçları için avans – kredi verilmesi ve harcaması yapılan avans – kredilerin
bütçeden mahsubu, asker ailesi evraklarının tanzimi ve ödemelerinin yapılması, servisimizin başlıca
görevleri arasındadır,
Tahsildarlarca tahsilâtı yapılan belediye gelirlerinin muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi ve ilgili
hesap kayıtlarının gerçekleşmesi. Bütçe emanetlerinin ve diğer emanet hesaplardaki bakiyelerin hak
sahiplerine iadesinin ve ödemesinin yapılması, gelen sorgu yazılarına gerekli cevapların verilmesi,
Banka ekstresi ile banka cari defterimizin karşılaştırılması, tahsil edilen KDV ile ödenen KDV mahsubu,
İller Bankası payının ve kesintilerinin işlenmesi, işçi – memur personelin maaşlarının kontrolü ve
ödenmesi, Asker ailesi aylıklarının ödenmesi, KDV ve muhtasar beyannamelerinin hazırlanması ebeyanname programına girilmesi.
Belediyemizin tahmini bütçesinin yapılması için müdürlüklere bütçe hazırlık çağrısının yapılması,
müdürlük tekliflerinin birleştirilmesi, bütçe teklifinin hazırlanarak yasal prosedürün takibi ve
sonuçlandırılması. Geçmiş yıl hesaplarına ait Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri ve eklerinin hazırlanarak
yasal prosedürün takibi ve sonuçlandırılması, geçmiş yıl hesaplarına ait Sayman Yönetim Dönemi
Hesabı ve eklerinin hazırlanması. Her ay 1 aylık mizan ve bütçe gelir-giderleri verilerinin Kamu Bilgi
Sistemi’ne internet ortamında veri girişi yapılması, Ödenek yetersizliği durumlarında münakale
(aktarma ) yapılması, Taşınır kayıtlarının muhasebe kayıtlarıyla kontrolü ve konsolidesi, yapılacak
denetimlere hazırlık teşkil etmek üzere harcama evraklarının usul ve mevzuata uygunluk yönünden
kontrolü de yapılmakta olup harcama birimlerine gerekli bilgiler verilmektedir. 2011 yılında toplam
6599 adet Verile emri ve Muhasebe fişi düzenlenmiştir. Ayrıca mevzuatta yapılan değişikliklerin takibi
ile uygulamaya geçirilmesi işlemleri servisimiz tarafından yapılan başlıca işlerdir.
OTO GARAJ ÇIKIŞ KONTROL MEMURLUĞU
Belediyemiz otogarın içerisinde huzur ve refahı, halkımızın memnuniyetini sağlamak amacı ile
otogar içerisinde düzen kurmak.
Belediyemiz oto garajından çıkış yapan araçların denetimi ve yolcu güvenliğini sağlayıcı
önlemleri kontrol etmek, tedbirler aldırmak, otogar dışındaki toplu taşımacılık yapanları tespit ederek
otogardan çıkışını sağlamak.
SUNULAN HİZMET VE İCRAATLARIMIZ
Yıl içinde Belediyemizce gerekli görülmüş yardıma muhtaç kişiler ulaşım için ücretsiz olarak garaj
memurluğumuzca çeşitli il ve ilçelere gönderilmiştir. (örneğin: İzmir-Denizli-Antalya-Ankara-ManisaÇanakkale-İstanbul İl ve İlçelere gönderildi)
Otobüslerden 2012 yılı için = İstanbul:30.00,Ankara:20.00,İzmir:14.00,Manisa:14.00
Denizli:12.00 Antalya:12.00 Çanakkale:12.00 ve bunlardan daha sonra arada ilave olarak çıkan
otobüslerden alınan ücretler ise; İstanbul ilave:15.00 Ankara ilave :10.00
İzmir ilave: 7.00 Manisa ilave: 7.00 Denizli ilave :6.00 Antalya ilave:6.00
Çanakkale ilave:6.00 TL alınmaktadır.
Garajımızdan çıkış yapmayan ilçe dolmuşlarından Kiraz: 12,50 Avra: 7,50
Eşme: 8,00 TL alınmaktadır.
Garajımızdan çıkış yapmayan köy ve kasaba dolmuşlarından boş dolu 2012 yılı için;
Yeşilyurt;3,50 Bahçe arası;3,00 alınmaktadır.
Garajımızdan çıkış yapmayan köy ve kasaba dolmuşlarından aylık aidat alınmaktadır. Onları ise
kooperatif adı ve parası, kişi adı plakası ve parası aşağıda liste olarak verilmiştir.
2012 YILI İÇERİSİNDE GARAJDAN ÇIKIŞ YAPANOTOBÜS, DOLMUŞ VE AYLIK
KOOPARATİFLERDEN ALINAN ÜÇRETLERİN LİSTESİ
2012 YILI ALINAN ÜÇRETLER

2012 YILI ÇIKIŞ YAPAN OTOBÜS VE DOLMUŞLAR
2012 YILI AİDAT İLE ÇIKIŞ YAPAN KOOPARATİFLER
2012 YILI GENEL TOPLAM

191 462.00
92 167.50
283 629,50

SU TAHSİLÂT ŞEFLİĞİ

Halkımızın ilçe genelinde kullanmış oldukları şebeke suyunun tahakkuk, tahsilât, arıza
işlemlerinin zamanında yapılmasının sağlanması.
İlçemiz halkı ve çalışanlarımız için değer yaratan bir kurum olmaktır.
İyi hizmet, verimli çalışma, iş ahlakı ile örnek olmasını sağlamak.
YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1. İlçemizde mevcut olan su aboneliklerini su kullanımlarının
okuma memurları tarafından el bilgisayarları ile her ayın 1 ve
23 ü arasında okuma işlemlerinin yapılması,
2. Yapılan okuma ihbarlarının okuma sırasında abonelere
bırakmak,
3. Sayaçların okunması sırasında kaçak su, arızalı sayaçları
tespit etmek, sorunları en kısa sürede gidermek.
4. Verilen tahakkuklar ile ilgili sıkıntı ve itirazlar da abone
mahallinde kontrol yapmak,
5. Aylık tahakkuk ve tahsilâtların çıkarılıp ilgili servislere
bildirilmesi,
6. Çeşitli sebeplerle okuması yapılamamış (oku gel ihbarı atılan)
abonelerin endeksleri vatandaş tarafından getirildiğinde
tahakkuka işlenip tahsilâtının yapılması.
7. Yapılan tahsilâtların aynı gün bankaya yatırılması,
8. Yeni abonelik müracaatlarında abone sicili açılarak yeni
abone sisteme girilir ve aynı gün içerisinde Abone suyunun
bağlanmasını sağlamak.

9. Aylık okuması yapılan abonelerimizin iki dönem üst üste ödeme yapmadı takdirde kesme ihbarları
düzenleyip abonelere bırakılması,
10. Kesme ihbarı süresince borcunu ödememiş abonelerin suyunu kesmek,
11. Borçlu ve suyu kesilen abonelerin ödemelerini talepleri halinde taksit işlemlerinin takip edilmesi,
12. Borçlarını ödeyen veya taksit yaptıran abonelerin sularının geri açılması ve kesme-açma
tutanaklarının düzenlenmesi,
13. Vatandaşlarımıza ödeme kolaylığı sağlanması amacıyla; Fen işleri Müdürlüğü’ne ( eski DSİ
binasına ) 1 adet tahsilat veznesi vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.
14. Akbank, İş bankası ile var olan otomatik ödeme talimatı protokolümüze Yapı kredi bankası da
talepte bulunmuş ve yeni protokol imzalanmıştır.

15. Vakıflar bankası ve Garanti Bankası ile yapılan protokol sonucu Kredi kartıyla tahsilat sistemine
geçilmiştir.

16. 2012 Yılı itibarı ile Kurum olarak ön ödemeli Akıllı kartlı su sayacı sistemine geçilmiştir. Yeni
aboneliklerde ve 10 yıllık damga süresi geçmiş su sayaçları arızalanmış abonelerimizin de akıllı
kartlı su sayacı uygulamasına geçmesi sağlanmıştır.
FİZİKSEL YAPI
1. Servisimiz hizmetlerinde kullanılan 1adet ( planet 5) motorumuz bulunmakta ve şehrimizin uzak
bölümlerinin okuma ve su kesme açma işlerinde kullanılmaktadır.
2. Su okumasında kullanılan 4 adet FW 60 marka el bilgisayarımızın eskimesi ve yetersiz kalmasından
dolayı 2011 yılında alınan 4 adet MC 70 el bilgisayarlarımız dan 1 adet daha alınmış ve işlemlerimizin
seri ve düzenli olması sağlanmıştır.

İNSAN KAYNAKLARI
Su tahsilat şefliği toplam 7 personeliyle hizmet vermektedir.657 yasaya tabi 3 memur ve 4 işçi
personel çalışmaktadır.
Yıllara göre emekli olan veya ayrılan personel yerine yeni personel alınmayarak mevcut personel
nitelik ve mesleki yeterlilik açısından yetkinleştirilmiş, daha az çalışan ile daha fazla hizmet sunumu
gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

ABONELİK İŞLEMLERİ
2012 YILI TİPLERİNE GÖRE ABONELİK SAYISI
MESKEN
İŞYERİ
Y.OKUL
ŞANTİYE
HASTAHANE
RESMİ DAİRE
OKULLAR
FABRİKA
ÖZÜRLÜ
ARTEZYEN
SUMA
YŞL. ALAN
ŞEHİT/GAZİ
YAŞLI
İŞLETME
TABUR
AKILLI SAYAÇ MES.
AKILLI SAYAÇ İŞYR
AKILLI SAYAÇ ŞANT.
TOPLAM

15567
2081
1
1017
5
61
31
1
251
12
1
5
56
179
21
1
442
59
146
19560

ABONELERİN MAHALLELERE GÖRE DAĞILIMI
Beşeylül Mahallesi
: 3190
İstasyon mahallesi
: 2090
Yeni Mahalle
: 1942
Soğuksu Mahallesi
: 1894
Yenice Mahallesi
: 1711
Sakarya Mahallesi
: 1539
Sarısu Mahallesi
: 1462
Hacıbey Mahallesi
: 1292
Kurtuluş Mahallesi
: 1172
Şeyhsinan Mahallesi : 934
Fatih Mahallesi
: 756
Akarca Mahallesi
: 702
Menderes Mahallesi
: 574
Esentepe Mahallesi
: 461
Ilıca Mahallesi
: 282
Baklacı Köyü
: 19
TOPLAM
: 20020
TARİFELERE GÖRE SU TÜKETİM MİKTARLARI m³
MESKEN
İŞYERİ
Y.OKUL
ŞANTİYE
HASTANE
R.DAİRE
OKULLAR
FABRİKA
ÖZÜRLÜ
ARTEZYEN
SUMA
YEŞİL ALAN
ŞEHİT / GAZİ
YAŞLI
İŞLETME
TABUR
GEÇİCİ MESKEN
GEÇİCİ İŞYERİ
BAĞ EVİ
AKILI SAY.MES
AKILI SAY.İŞY.

1.341.699 m³
190.980 m³
1.453 m³
86.187 m³
1.714 m³
88.973 m³
18.902 m³
451 m³
37.505 m³
30.970 m³
109.536 m³
1.340 m³
7.343 m³
17.311 m³
19.783 m³
120.264 m³
45.393 m³
6.495 m³
425 m³
336 m³
63 m³

YENİ ABONELİKLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER
2012 YILI İÇİNDE YAPILAN YENİ ABONE SAYISI
SÖZLEŞME GELİRİ
SU ÇEŞİTLİ GELİRİ
SU NUMARA GELİRİ
TOPLAM

: 460

: 27,600.00
: 18,400.00
: 4.600,00
: 40,600.00

2012 YILI TAHAKKUK VE TAHSİLAT BİLGİLERİ
2012 YILI TAHAKKUKUMUZ
2012 / 1 OCAK
2012/ 2 ŞUBAT
2012 / 3 MART
2012 / 4 NİSAN
2012 / 5 MAYIS
2012 / 6 HAZİRAN
2012 / 7 TEMMUZ
2012 / 8 AĞUSTOS
2012 / 9 EYLÜL
2012 /10 EKİM
2012 /11 KASIM
2011 /12 ARALIK
TOPLAM

: 387,685.70
: 353,612.96
: 369,958.13
: 396,756.17
: 444,366.43
: 440.739.68
: 536,800.85
: 506,709.33
: 601,676.81
: 464,493.92
:497,120.59
: 418,359.99
: 5,418.280.56

2012 YILI TAHSİLATIMIZ
NORMAL TAHSİLÂT
SU BEDELİ
Ç.T.V
K.D.V
ATIKSU
TAMİRAT
D.GELİR
TOPLAM

TAKİPLİ TAH.
3.236.084,09
217,815.40
271,387.18
151,281.62
236,00
4,015.00
3,880,819.29

TOPLAM
865.163,90
81,986.45
73,091.68
43,208.52
519,29
5,076.52
1,069,046.36

2012 YILI TOPLAM TAHAKKUKUMUZ : 5,418,280.56
2012 YILI TOPLAM TAHSİLÂTIMIZ
: 4,949,865.65
2012 YILI BAKİYE
:1. 537,461.27

22.02.2013 TARİHİ
İTİBARIYLE TOPLAM SU
ALACAĞIMIZ
(TAKSİTLENDİRMELER
DAHİL)
3,006,400.31

4,101,247.99
299,801.85
344,478.86
194.490.14
755,29
9,091.52
4,949,865.65

Ç.T.V. SERVİSİ ŞEFLİĞİ
2464 Sayılı Kanuna Mükerrer 44. madde
eklenmesine ilişkin 3914 Sayılı Kanuna göre Çevre
Temizlik Vergisi Tahsilâtı yapmak. Alaşehir Belediyesi
Sınırları ve Mücavir alanlar içinde bulunan ve
Belediyenin katı atık toplama ve kanalizasyon
hizmetlerinden faydalanan işyerlerinin Çevre Temizlik
beyanlarını kabul ederek bilgisayar ortamına aktarmak,
tahakkuk ve tahsilâtını yapmak görevimizdir.
SUNULAN HİZMETLER
Belediyemiz Mücavir alanında bulunan işyerlerini
Çevre Temizlik borcu bulunan mükelleflerden vergi
borcu
tahsil
etmek,
kaydı
bulunmayan
vergi
mükelleflerine beyana çağrı yolu ile ulaşmak, ödeme emri düzenlemek vade tarihlerinde (Mayıs-Kasım)
ilan yoluyla mükelleflere duyuruda bulunmak.
Telefonla ulaşabildiğimiz borçlu mükelleflere ulaşmaya çalışarak vergi tahsilâtı yapmak.
Remi Dairelerden gelen 7 adet resmi yazı cevaplanmış 01.01.2012 ve 31.12.2012 tarihleri
arasında 1087 adet Ç.T.V. beyanı kabul edilmiş. 01.01.2012 ve 31.12.2012 tarihleri arası toplam
tahakkuk 82.552,20 TL sı(%10 çevre kirliliği önleme fonu payı düşülmüştür.)
Usulsüzlük, Gecikme zammı, Çevre Temizlik Vergisi olmak üzere toplam tahsilâtı 35.077,24 TL.
dır. 2012 yılı içinde yapılan tahsilât (1994–2011 yılları arası) 34.940,73 TL. dır.

2012 YILI TAHAKKUK
TAHSİLAT MİKTARLARI
TAHSİLÂT MİKTARI

42.616,31 TL
TAHAKKUK MİKTARI

%40

63.653,95 TL
%60

TAHAKKUK SERVİSİ ŞEFLİĞİ
1580 ve 2464 Sayılı kanunlar çerçevesinde bulunan her türlü gelir
kaleminin tahakkuku yapılmaktadır. Her ayın sonunda aylık olarak
hazırlanan tahakkuk ve tahsilât tabloları aylık mizanlara esas teşkil
etmek üzere Hesap İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmektedir. Mart ve Nisan
aylarında Mahalle Cadde ve sokakları gezerekten yeni yapılan ve asılan
İlan ve Reklamlar için beyanname alınması için gezilmiştir. 220
Esnafımıza Pazar günleri iş yeri açma ruhsatı verdik Tahakkuklarını
hazırladığımız gelir kalemlerinden bazıları İlan-Reklam Vergisi, Eğlence
Vergisi, Haberleşme Vergisi, Enerji Tüketim Vergisi, Yangın Sigorta
Vergisi ve bunun gibi. Posta çekleri ile gönderilen Yangın Sigorta Vergisi,
Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik vergisi gelirlerinin takibi yapılarak
listelenmesi, makbuzları kesildikten sonra ilgili kayıtlara işlenmesi, Gelir
Müdürlüğü’ne gelen ve giden evrakların takibi ve yazılara cevap
verilmesi, Müdürlüğümüzce tahakkuk ettirilmiş olan bütün giderlerin
italarının düzenlenmesi, Kiraya verilmiş olan Belediye mülklerinin aylık tahakkuklarının takip edilmesi,
Kiraya çıkarılacak olan herhangi bir Belediye mülkünün ihale dosyasının hazırlanması ve bütün
Müdürlüklerden gelen tahakkuk çizelgelerinin takibi ve tahsilâtlarla karşılaştırılması işlemleri bu servis
tarafından yapılmaktadır.
TAHSİLÂT SERVİSİ ŞEFLİĞİ

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

ve reklam vergisi, eğlence vergisi, ota park, kira
gelirlerini zamanında ödemeyenler için 1 tahsildar
tarafından yerinde gidilerek tahsilât yapılmaktadır.
2012 Ocak ayından 2012 Aralık ayı arasında
İlçemiz hudutları içinde yardıma muhtaç 13 asker
ailesine aylık 10,00 TL den toplam 1.560,00 TL yardım
yapılmıştır.
2012 Ocak ayından 2012 Aralık ayına kadar
İlçemiz hudutları içinde 162 muhtaç fakir ailesine aylık
10,00 YTL ‘den toplam 19.440,00 TL yardım
yapılmıştır.
01.01.2012-31.12.2012
tarihleri
arasında
dairemizce yapılan Belediye Gelirleri toplam tahsilatı
aşağıda gösterilmiştir.
İlan ve Reklam Vergisi
Eğlence Vergisi
Haberleşme Vergisi
Yangın Sigorta Vergisi
İşgaliye Harcı
Tat.Gün.Çal.Ruh.Harcı
Tellallık Harcı
Bina İnş. Harcı
İmarla İlgili Harçlar
İşyeri Açma
Mua.Ruh.Rap.Proje Tas.Har.
G.S.M Ruhsatı
Yapı.Kul.İzin.Harcı
Kanal Temizleme
Mezar Geliri
Fidan Geliri
Mesul Müdürlüğü Harcı
Arsa Geliri
Kira Geliri
Sabahçı Ruhsatı
Basılı Evrak Geliri
Araç Makine Kira Geliri
Faiz Geliri
Asfalt Kırma ve Yol Bozma
Afiş ve İlan Ücreti

151.187,67
21.478,21
22.231,75
13.010,87
33.262,22
51.080,00
64.817,54
413.976,00
74.703,00
63.066,00
18.785,00
175.700.00
204.214,00
13.957,45
75.345,00
2.542,38
4.250,00
12.362,29
780.531,31
500,00
15.138,99
1.088,99
260.740,82
10.943,22
38.815,00

TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.

Para Cezaları
Vergi Cezaları
Taksi Dur.İş.Harcı
Çeşitli Gelirler
Şartsız Yardımlar
Havuz Geliri
Büz Geliri
Hat Ruhsat Ücret Geliri
Sosyal Tesis Kira Gelirleri
Değerli Kağıt Satış Gelirleri
Asansör İşletme Ruh.Harcı
Çöp Satış Geliri
İlaçlama Ücret Geliri
Elektrik Tük.Ver
Çevre Esenlik Hiz.Geliri
Tıbbı Atık Bedeli
Lojman Kira Bedeli
Evlendirme Geliri
Evlenme İzin Belgesi
İşçi Servis Geliri
Banka Şubelerini Verilen İz.
Taşınır Kira Gelirleri
Asfalt Satış Geliri
Hurda Satış Geliri

81.711,04
191.121,54
2.520,00
39.161,37
105.500,00
23.728,82
4.217,84
20.000,00
2.527,02
5.804,33
5.250,00
34.908,88
974,62
323.343,00
801,06
69.870,83
729,12
3.215,00
1.050,00
3.066,53
15.000,00
10.000,00
169.491,53
1.524,59

TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.

EMLAK SERVİSİ ŞEFLİĞİ

5772 ve 5393 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunları çerçevesinde bulunan gelir kaleminin tahakkuk
ve tahsilâtını yapmak.
Alaşehir Belediyesi Hudutları Dahilinde ve Köylerinde bulunan gayrimenkullerin beyanların
kabullerini yaparak bilgisayar ortamına aktarmak, vergi kaçaklarını tespit etmek ve beyanda
bulunmayanlara beyana çağrı düzenlemek.
EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİMİZCE SUNULAN HİZMETLER
1-Vefat, Alım Satım, Hibe ve benzeri gibi nedenlerden dolayı mülkiyeti değişen gayrimenkullerin
beyanlarını kabul ederek bilgisayar ortamına aktarmak.
2-Sosyal Güvencesi olmayan vatandaşlara verilen Yaşlılık Maaşı, Bağkur, Emekli Sandığı ile ilgili
gayrimenkul araştırma evraklarının tanzimini yapmak.
3-Bakıma muhtaç olan fakir asker ailelerine verilen asker maaşı, askeri sağlık karneleriyle ilgili
gayrimenkul soruşturma evraklarının tanzimini yapmak.
4-Gıda ve Kömür yardımlarıyla ilgili gayrimenkul araştırma formlarını düzenlemek.

5-Orman Bölge Şefliğinin Orman Köylüsünün ve Köylerde bulunan ağaçların kesimleriyle ilgili
mülkiyet evraklarının doldurulması ve tanzimi yapmak.
6-İlçe Tarım Müdürlüğünün Doğrudan Gelir Desteği için verilen evrakların doldurulup ve
onaylanması, beyanları olmayanların beyanları kabul edip bilgisayar ortamına aktarılması.
7-Tedaş’ın Havai Hat çekimlerinde arazilerinden geçen hat direkleriyle ilgili arazinin kime ait
olduğu bildirir arazi dökümlerini tanzimini yapmak.
8-Adli vakalarda fakir olup Adliyede Avukat tutacak parası olmayan vatandaşların
gayrimenkulleriyle ilgili gerekli evrakların onayı ve tanzimini yapmak.
9-İşyeri açılışı, otuma izni,yapı kullanım izin belgeleriyle ilgili evrakların onaylanması.
10-Mali durumu zayıf olup Üniversiteyi kazanan öğrencilere verilen yol harçlarıyla ilgili bakmakla
yükümlü olan anne ve babalarının gayrimenkullerinin araştırılması gerekli evrakların düzenlenmesi.
11-Kaymakamlıktan Sakat Maaşı alanların Belediyemizden Su parası muaflığıyla ilgili form ve
evraklarla ilgili gerekli işlemleri yapmak onaylamak
12-Köylerde ve Şehirlerde ikamet eden vatandaşlarımızın gerek Şehirde gerek”se Köylerde almış
oldukları gayrimenkullerin beyanları 2002 yılından buyana bütün işlemler bilgisayar ortamında
hazırlanmakta ve kayıtları yapılmaktadır.
İCRAATLARIMIZ
1-Resmi Dairelerden gelen 01.01.2012 ve 28.12.2012 tarih sonu itibariyle 418 adet resmi yazı
gelmiş süresi içersinde gelen merci”e cevabi yazı yazılmıştır.
2-Köylerde bulunan gayrimenkullerle ilgili 01.12.2012 ve 31.12.2012 tarihleri arasında 28.081 kişinin beyanları alınmış bilgisayar”a kayıtları yapılmıştır.
3-14187 Kişinin Emlak Vergi değerleriyle ilgili( borcu ve vergi işliği yoktur ) evraklar
düzenlenmiştir.
4-01.01.2012 ve 31.12.2012 tarihleri arasında Bina, Arsa ve Arazi Vergileri Toplamı
1.070.967,00 TL tahakkuk etmiş olup, vergi cezaları dahil olmak üzere normal ve takipli olarak
979.045,00 TL tahsil edilmiştir.
5-Kültür Varlıkları Koruma Payı olarak 88.748,00 TL tahsil edilmiştir.

İNSAN KAYNAKLARI ŞEF’LİĞİ
Personel işleri müdürlüğümüz; Belediyemiz çalışanlarının daha iyi hizmet verme sürecinde
personelin çalışma, işgücü, verimlilik, kaliteli işleyiş esaslarını takip etmek, daha iyi bir performans
sağlanması için çalışmalar yaparak, bunları uzun yıllara taşıtmaktır.
Çalışma güvenliğini ve verimliliğini temel ilkemiz kabul ederek, personel mevzuatlarını gününde
takip ederek, sadece bu ve önceki yıla değil uzun yıllara bilgi ve beceri taşıyacak personel hazırlayarak,
müdür, amir, şef ve memur, işçi arasında köprüyü oluşturarak sorunların çözülmesinde, sorumlulukların
yerine getirilmesinde hassasiyetle durmaktır.
SUNULAN HİZMETLER VE İCRAATLAR
a) Kurumun insan gücü planlaması ve politikası konusunda çalışmalar yapmak, hizmet üretim gücünü
ve hizmet kalitesini arttırmak, norm kadroya uygun personeli oluşturmak,
b) Belediyemiz bünyesinde memur, işçi ve sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin işe giriş
işlemlerini yapmak,
c) Memurlar için adaylık süresi takibi ile asalet takibi yapmak,
ç) Çalışanların nakil, ilerleme ve bağlı oldukları sosyal güvenlik kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek,
d) Toplu sözleşme ile işçilere verilmiş hakların kullanımında çıkan problemlerin çözülmesini sağlamak,
e) Tüm çalışanların emeklilik işlemlerine kadar değişen bütün özlük sürecini yürütmek ve özlük
dosyalarını saklamak,
f) İş başvurularının karşılanmadığı durumlarda diğer kurumlardan bildirilen ihtiyaçlara göre
başvurularını yönlendirmek,
g) Çalışanların izin, rapor veya ücretsiz izin taleplerinin değerlendirilmesini sağlamak, gerekli
yazışmalarını yaparak izin durumlarını takip etmek ve raporlamak,
ğ) Lise, Yüksekokul, Üniversite öğrencilerinin staj başvurularını değerlendirmek, kabul etmek ve
eğitimlerine göre kurum içerisinde birimlere yönlendirerek koordinasyonu sağlamak,
h) İşe geliş gidişlerin takibi, işlenmesi ile memur ve işçi disiplin kurullarını oluşturmak, işlemlerinin
takibi ve verilen cezaları raporlamak ve sicilleri işlemek,
ı) Memur mal bildirimlerini kontrol edip saklamak,
j) Yasa ve Yönetmeliklerce verilmiş görevler doğrultusunda gerekli kuralları oluşturmak,
k) Memur ve İşçilerin görev yeri belirlenme - değişiklik, izin, rapor, sosyal haklarının takibi işlemleri
l) Memur ve sürekli işçi Kadro ihdas, iptal ve derece değişiklikleri işlemleri,
m) Memur, Sürekli işçi ve Sözleşmeli personel işlemleri hakkında lüzumu halinde gerekli evrakların
hazırlanarak, Belediye Meclisinin bilgisine sunmak ve onayını almak,
n) Memur ve işçi personelin açıktan atama işlemleri, Geçici işçi çalıştırılmasına dair Belediye Meclisinin
onayı alınarak gerekli işlemlerin yapılması,
o) Sözleşmeli Personel olarak çalışacaklara ait gerekli evrakların hazırlanması,
ö) Memurların terfi ve intibak işlemleri,
p) Memurların askerlik borçlanması işlemleri,
r) Memurların hizmet birleştirmesi işlemleri,
s) Memurların Görevde Yükselme Yönetmeliğine göre taleplerinin değerlendirilmesi işlemleri,
ş) İlçe Kaymakamlık Makamı, İl Valilik Makamı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel
Dairesi Başkanlığı’na personel sayıları, Memur- Sürekli İşçi dolu-boş durumlarını gösterir cetvellerin
aylık ve dört aylık periyotlar halinde hazırlanması,
t) Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru olanların işe alınması ile ilgili işlemleri,
u)Ticaret-Endüstri Meslek Liseleri ve Üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin staj işlemleri,
ü)İşçilerin statülerine göre (Kadrolu-Geçici işçi) ayrı ayrı tutulan ve izin, rapor, çalışma günlerinin takip
edildiği puantaj kayıtlarının hazırlanması.
Belediye Personelimiz;
Belediyemiz birimlerinde 57 Memur ile
86 Kadrolu İşçi, 19’u Sözleşmeli Personel
olmak üzere toplam 162 personel görev
yapmaktadır. Bu personellerin 133’ü Bay, 29’u
bayandır.
Belediyemizde mevcut 230 memur
kadromuzun 57 adedi dolu durumdadır.
Memur personelin 47’si Bay, 10’u bayandır.
Eğitim
durumu
incelendiğinde; 1
kişinin İlkokul, 4 kişinin Ortaokul, 21 kişinin
Lise, 21 kişinin Yüksekokul, 10 kişi Üniversite
Mezunudur.

TÜM PERSONELİN BAY - BAYAN GRAFİĞİ
BAYAN 29
18%

BAY 133
82%

MEMUR PERSONELİN ÖĞRENİM GRAFİĞİ
Belediyemize
Norm
Kadro
ÜNİVERSİTE
İLKOKUL 1
Yönetmeliğine göre 115 Sürekli işçi kadrosu
10
2%
verilmiştir. Ancak 5620 sayılı Geçici işçilerin
17%
Sürekli İşçi kadrosuna geçirilmesi hakkındaki
kanun gereği kurumumuzda geçici işçi
statüsünde çalışan işçilerimizin de Sürekli işçi
kadrosuna geçirilmesi ile Şu an 86 adet Sürekli
işçimiz fiilen görev yapmaktadır. Sürekli işçi
kadrolarımızın 86’sı dolu 29’u boş durumdadır.
Dolu durumda olan Sürekli işçi kadromuzdan
85 adedi Şehir yolu İşleri kadrosunda olup, bu
kadroda çalışan personelin 68’i bay, 17’si
YÜK.OKUL
21
bayandır. Eğitim durumu incelendiğinde ise,
37%
41’i İlkokul, 15’1i Ortaokul, 22’si Lise, 6’sı
Yüksekokul, 1’i Üniversite mezunudur. Temizlik
İşleri kadrosunda ise 1 adet personel görev yapmakta olup, ilkokul mezunudur.

ORTAOKUL
4
7%
LİSE 21
37%

01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında durumlarına uygun boş memur kadrolarına karşılık
ihtiyaca göre Belediyemizde 5393 sayılı kanuna istinaden Sözleşmeli Personel statüsünde çalıştırılmak
ve ücret tespitleri yapılmak üzere 19 adet sözleşmeli personele ait meclis kararı alınmış olup, meclis
kararına istinaden sözleşme evrakları hazırlanarak İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne
gönderilmiştir. 19 adet çalıştırılmak üzere istihdam edilen Sözleşmeli personeller ve öğrenim durumları;
2 adet üniversite mezunu inşaat mühendisi,1 adet Üniversite Mezunu Avukat, 1 adet Üniversite Mezunu
Peyzaj Mimarı, 1 adet Üniversite Mezunu Çevre Mühendisi, 2 adet üniversite mezunu Tekniker, 9 adet
Yüksekokul mezunu Tekniker, 1 adet Yüksekokul Mezunu Teknisyen, 2 adet Teknik lise Mezunu
Teknisyen görev almak üzere istihdam edilmiştir.
Belediyemiz hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 34 adet, 6 aylık süreyi geçmemek üzere çalışacak
olan geçici işçilerin istihdamı yapılmıştır.
Belediyemizde işçi ve sözleşmeli personel statünde çalışan personelin öğrenim durumlarına göre
bazında dağılımı grafiği ise:

KADROLU ŞEHİRYOLU
İŞLERİ

İŞÇİ-SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU

İlkokul; 1
1
Yüksekokul; 6

Üniversite

Lise; 22
Ortaokul; 15
İlkokul; 41

Yüksekokul
Lise
Ortaokul

SÖZLEŞMELİ
PERSONELLER

İlkokul
7
Yüksekokul; 10
Lise; 2
İlkokul; 0

Harcama Birimlerine Göre Personel Dağılımı
Sözleşmeli
Personel
1
10
6
1
1

İCRAATLARIMIZ

01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri
arasındaki
bir
senelik
icraat
süresi
Özel Kalem
3
1
içerisinde; Kurumumuzda İşyeri Hekimi
olarak görev yapacak olan Dr. Muharrem
Yazı İşl.Müdürlüğü
3
2
CENGİZ ile 01.01,2013 – 31.12.2013
Fen İşl.Müdürlüğü
5
26
tarihleri arasını kapsayan Hizmet Sözleşmesi
İmar İşl.Müd.
4
5
imzalanarak
İşyeri
Hekiminin
göreve
Çevre Kor.ve Kont.Müd.
4
6
başlaması sağlanmış ve gerekli evraklar
İtfaiye Müd.
12
14
onay için T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Mali Hiz.Müd.
13
24
Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Mezbaha Müd.
1
2
Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.
Zabıta Müd.
8
3
Öğrenci
Seçme
ve
Yerleştirme
Kültür ve Sos.İşl.Müd.
2
3
Merkezi Başkanlığınca yaptırılan Devlet
Hukuk İşl.Müd.
2
Memurluğu
sınavını
kazanarak
Devlet
Personel Başkanlığı’nca Kurumumuza ataması yapılan 1 adet avukat, 1 adet şehir plancısı, 1 adet
muhasebecinin göreve başlatılması için gerekli işlemler yapılmıştır.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde belirli bir süre çalışmış olan, subay astsubayların,
Kurumda durumlarına uygun boş kadro bulunması halinde atanmaları yapılabilmektedir. Buna istinaden
Kurumumuza Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda çalışmış olan 1 kişinin 657 sayılı Devlet memurları
Kanununa tabi olarak ataması yapılmıştır.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı’nca yaptırılan Devlet Memurluğu sınavını kazanarak
(KPSSP93) , Devlet Personel Başkanlığı’nca Merkezi sınav başarısına göre Kurumumuza 1 adet mimar,
1 adet peyzaj mimarı,7 adet itfaiye eri, 2 adet şoförün 657 sayılı DMK’ nun 54.maddesine istinaden
aday memur olarak atamaları yapılmıştır.
Başkanlığımız hizmetlerinde görev yapmakta iken, normal emeklilik süresi dolan 2
personelimizin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5434 Sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda
emeklilik işlemleri yerine getirilmiştir.
Dönem içerisinde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda belirtilen emeklilik şartlarını yerine
getiren muhtelif birimlerimizde çalışan 3 işçimizin kendi talepleri üzerine emeklilik işlemleri yerine
getirilmiştir.1 işçimizin Disiplin Kurulu Kararı ile İş Akdi Fesh olarak, 1 işçimizde vefat ettiği için 2
işçimizin kurumumuzdan ilişiği kesilmiştir.
Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan ve Disiplin
Kuruluna sevk edilen 4 memurumuz Disiplin Kurulu’na sevk edilerek gerekli cezai işlemler
uygulanmıştır. İşçi statüsünde görev yapan Disiplin Kurulu’na sevk edilen 5 işçiye 4857 sayılı İş Kanunu
ve İşyeri Toplu İş Sözleşmesinin ilgili maddeleri uygulanarak gerekli cezai işlemleri uygulanmıştır.
Norm Kadro Yönetmeliği ile Mahalli İdarelerdeki memur, Sürekli işçi kadro unvan, ihdas ve
derece değişiklikleri taleplerini değerlendirme ve karara bağlama yetkisi
Belediye Meclislerine
verilmiştir. Kurumumuz memur kadrolarımız içinde boş durumda bulunan memur kadrolarının ihtiyaç
halinde daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla derece değişiklik talepleri Belediye
Meclisi’ne sunulup gerekli onay alındıktan sonra değişiklik işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Kurumumuzun işleri gereği ve gelen yazılara istinaden, diğer kamu kuruluşları ile yazışmaların
yapılması, daha önce kurumumuz personeli olarak görev yapanların kurumumuza vermiş oldukları
dilekçelere istinaden cevap verilmiş ve kurumumuza iş başvurusu için verilen dilekçeler, talep edilen iş
ve işyerlerine göre tasnif edilerek dosyalama işlemleri yapılmıştır.
04.07.2009 tarihli Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik gereği, kurumumuzda Görevde
Yükselme Eğitimine katılmak isteyen 1 memurumuzun talepleri değerlendirilerek, eğitime katılmaları
için gerekli işlemler yapılmıştır.
2011–2012 yılı öğretim döneminde Başkanlığımız birimlerinde staj yapma talebinde bulunan
Alaşehir Ticaret Meslek Lisesi’nde ( 4 Öğrenci), Alaşehir Kenan Evren Endüstri Meslek Lisesi’nde ( 7
Öğrenci), Kız Meslek Lisesi’nde (4 öğrenci) öğrenim gören ve kurumumuzun muhtelif birimlerinde staj
yapan öğrencilerin kurumdaki staja devam süreleri ve yarıyıl ile yılsonu staj değerlendirme notları
görev yaptıkları birimlerden alınıp, gerekli düzenlenme yapılarak okul müdürlüklerine bildirilmiştir.
Üniversitelerde öğrenim gören ve öğrenim yönetmeliğine göre mecburi staja tabi olan muhtelif
branşlardan 18 üniversite öğrencisi Belediyemiz birimlerinde staj eğitimini tamamlamış, staj sonu
performansları değerlendirilerek bağlı bulundukları Üniversitelere bilgi verilmiştir.
2011 yılı içerisinde, Ayrıca servisimizi ilgilendiren çeşitli kurumlarca istatistiksi bilgileri içeren,
personel durum çizelgeleri, istihdam verileri, memur-sürekli işçi kadrolarının dolu-boş durumunu
gösterir çizelgeler, her ay- üç ayda bir periyodik bir şekilde hazırlanarak, Valilik Makamı, Kaymakamlık
Makamı, Salihli İşçi Bulma Kurumu Büro Şefliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK Manisa İl
Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Genel
Müdürlüğü ile ilgili diğer kurumlara gönderilmiştir.
Birimi

Memur

İşçi

Kurumumuzdan ihale yolu ile iş alan şirketlerin aylık hak edişlerini alabilmeleri için aylık fatura
hesaplamaları yapılarak her ay istihkak evrakları hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim
edilmiştir.
HAL MÜDÜRLÜĞÜ
Toptancı Hal içerisinde ve ilçemiz sınırları dahilinde yetkili kılındığımız diğer alanlarda,tüm
tarafların hak ve menfaatlerinin korunduğu,ilgili mevzuatlara uygun,alıcıların ve satıcıların verimli ve
karlı bir ticareti yürütmelerini sağlamaya yardımcı olmaktır.
Halkımızın daha düzenli ve sağlıklı
şartlarda Pazar Yerinde ihtiyaçlarını gidermelerini
sağlamak, Pazarcı Esnafının da bütün sorunlarını
gidermek, daha iyi şartlarda satış yapmalarını
sağlamak ve modern bir Pazar Yeri oluşturmayı
amaç edinmektir.
Halkımıza ve Kurumumuza daha iyi
hizmet etmek, verimli ve etkin çalışmayı amaç
edinmek, bunun sonucu olarak da ticarette tüm
tarafların yüzünün güldüğü bir ortama katkı
sağlayarak pozitif dışsallık oluşturmaktır.
GÖREV VE DÜŞÜNCELERİMİZ
1.İlçemizde üretilen ürünlerin dış pazarlara HKS kaydı yapılmış ve mevzuattaki diğer kriterleri
sağlayabilmiş biçimde sevki için Temmuz Ayı’ndan itibaren sondaj usulü ile denetimler
gerçekleştirilmiştir.
2.Diğer kurum ve kuruluşların bilgi, belge, istek ve önerileri cevaplanmıştır.
3.Hal ve Pazar yerlerimizde faaliyet gösteren
her nevi esnafın yeni mevzuatlar hususunda
bilgilendirilmesi
için
eğitim
toplantıları
düzenlenmiştir.
4.Hal
Kanunu
ve
ilgili
yönetmelikler
hususunda bilgi sahibi olmak pratikte yaşadığımız
sorunlara cevap bulmak için Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın eğitim seminerlerine iştirak edilmiştir.
5.Pazar Yerlerimize çağdaş ve yeni mevzuata
uygun bir yapı kazandırmak için bir yönetmelik
çalışması yürütülmüş ve söz konusu Yönetmeliğin
2013 Ocak Meclisi’nde görüşülmesi ve karara
bağlanması sağlanmıştır.
6.Kapalı Pazar Yerimizde alışveriş işleminin
sağlıklı yürütülebilmesi için çatı onarım çalışmaları yürütülmüştür. Çatımızın eskimesi hava şartlarının
olumsuz olduğu günlerde bozulmayı arttırmakta bu da çatının her sene onarım için müdahalesini
zorunlu kılmaktadır.
7.İlçemizde kurulan Kapalı Pazar Yerinde, Cuma Pazarı ve Şeyh Sinan ve Yeni Mahalle Pazar
Yerlerinde esnafımızın en iyi ve sağlıklı ortamlarda
sorunsuz bir şekilde satış ve ürünlerini teşhir
etmelerini, halkımızın da sorunsuz ve güvenli
şekilde alışveriş yapmaları sağlanmıştır.
8. Pazar Yeri içerisinde tertip ve tüzeni
sağlamak için Zabıta Amirliği ile koordineli bir
şekilde çalışma yürütülmektedir
9.Pazar Yeri kurulup yerleştikten. Sonra
görevli tahsildar arkadaşlar tahsilâta çıkmakta ve
tahsilat toplama işini
en geç saat 13’30’da
bitirip,.günlük
toplanan
tahsilat
aynı
gün
tahsildarlar tarafından bankaya yatırılmaktadır.
Pazar Yerimizde bulunan özürlü esnaflarımızdan
işgaliye ücreti alınmamaktadır.
10.Her nevi ölçü ve tartı aletlerinin
muayenelerinin temini için Ocak-Şubat aylarında beyanlar alınmakta yaz aylarında Ölçü ve Tartı Aletleri
Muayene memurunun gelmesinden sonra ilgili tahsilâtlar gerçekleştirilerek damgalanmaları
sağlanmaktadır. Aynı işlemler 2012 mali yılı içerisinde de Müdürlüğümüz tarafından yürütülmüştür.

KAPALI PAZAR YERİ İÇERİSİNDE BULUNAN TEZGÂH SAYISI
PAZAR YERİ ESNAF ÇİZELGESİ
SIRA

BLOK ADI

BLOK NO

1

F

Oca.40

MANAV

2

G

1--40

MANAV

3

H

1--40

MANAV

4

K

1--40

MANAV

5

L

1--40

MANAV

6

M

1--20

MANAV

7

N

1--36

AYAKKABICI

8

M

21-40

ZÜCCACİYE

9

P

1--36

TUHAFİYE

10

R

1--34

TUHAFİYE

11

S

1--34

TUHAFİYE

12

T

1--34

TUHAFİYE

13

V

1--34

TUHAFİYE

14

Y

1--34

TUHAFİYE

15

Z

1--17

TUHAFİYE

TARIŞ DUVARI

1--19

TUHAFİYE

19

BAKKALİYE C

1--15

BAKKAL

20

BAKKALİYE D

1--13

BAKKAL

21

TAVUKCU

1--16

TAVUKCU

22

PEYNİRCİ

1--39

PEYNİRCİ

23

BIÇAKCI-URGANCI

1--21

BIÇAKCI-URGANCI

24

ALT KÖYLÜ PAZARI

1-195

ALT KÖYLÜ PAZARI

25

YUKARI KÖYLÜ PAZARI

1--81

YUKARI KÖYLÜ PAZARI

26

AÇIK PAZAR

1--38

AÇIK PAZAR

16

İŞİ

17
18

2012 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN TAHSİLAT AŞAĞIDA ÇIKARTILMIŞTIR
2012 YILI İÇERİSİNDE TÜM PAZARLARDAN EDİNİLEN
TAHSİLÂT TOPLAMI
2012 YILI İÇERİSİNDE TOPTANCI HALDEN EDİNİLEN
TAHSİLÂT(KİRA+RUSUM GELİRİ) TOPLAMI
TOPLAM TAHSİLÂT (2012)

: 411.650,68 TL
: 388.270,28 TL
: 799.920,96 TL.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tüm görev ve sorumluluklarını gerçekleştirirken yetkisini
aşağıda başlıklar halinde belirtilen Kanun ve Yönetmeliklerden almaktadır.
- 3194 sayılı İmar Kanunu
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
- 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanunu,
- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,
- İmar Yönetmeliği,
- Otopark Yönetmeliği,
- Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik,
- Sığınaklarla ilgili ek yönetmelik,
İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz Belediye Başkanlığı sınırları içerisinde aşağıda başlıklar halinde
belirtilen hizmetleri sunmaktadır.
- İmar Durumunu Tanzim etmek,
- Proje Tasdiki yapmak
- Tasdik edilen projelere Yapı izin belgesi vermek
- Tadilat Projesi tasdik edip tadilat ruhsatı vermek
- Tehlikeli binaları tetkik edip rapor tanzim etmek
- Güçlendirme ruhsatı vermek
- Yola Terk, Tevhit ve ifraz işlemleri yapmak,
- Muvakkat inşaat izni vermek,
- Bina kontrolü yapmak,
- İksa ruhsatı vermek,
- Ruhsat temdidi yapmak,
- Mimar, Mühendis ve Şehir Plancılarının kaydını tutmak
İlçemiz sınırları içindeki parsel ilgililerinin talepleri doğrultusunda imar durumu tanzim edilmekte,
proje tasdiki yapılıp, tasdik edilen projelere ruhsat verilmektedir. Tadilat Projesi tasdik edip, tadilat
ruhsatı düzenlenmektedir. Tehlikeli binalar tetkik edilerek rapor düzenlenmektedir. Gerekli binalara
güçlendirme ruhsatı verilmektedir. Parsellerin imar durumlarına göre yola terk, tevhit ve ifraz işlemleri
yapılmaktadır. Muvakkat inşaat izni düzenlenmektedir. İksa ruhsatı verilerek bina kontrolü
yapılmaktadır. Kalemimizce tutulan mimar, mühendis ve şehir plancılarının kayıtlarına göre proje tescilleri yapılmaktadır.

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde imar planı bulunan kısımları 3194 sayılı imar kanununa göre plansız kalan
kısımları da 3030 sayılı kanun kapsamı dışında kalan Belediye Tip İmar Yönetmeliği uyarınca imar uygulamaları
yapılıyor. Buna göre imar durumu, imar durumuna göre ruhsatı, yapı denetimi ve iskân işlemleri devam
etmektedir.
İCRAATLARI
01.01.2012 - 31.12.2012 tarihleri arasında İmar İşleri Müdürlüğünce yapılan işler;
İMAR PLANLARI
1. Sarısu Mahallesi 258 ada 13.14.18.19.25.26.27 ve 30 parselleri kapsayan 1052,46 m² lik
alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine istinaden imar uygulaması işi ihale edilmiş, dosyası
hazırlanmış encümen kararı çekilmiş ve kadastro kontrol aşamasındadır.
2. 2.Etap yol çalışması kapsamında Adnan Menderes Bulvarı, Süleyman Demirel caddesi (Çevre
Yolu), Kavaklıdere caddesi ve Çatal tepe Sarıgöl yolunun ihale ile yol kaplaması yapılması aşamasından
önce mevcut hali ve güzergâh çalışmaları başlatılmıştır.
3. Atatürk Bulvarının yeniden düzenlemesi için plan ve ölçüm çalışmaları başlatılmıştır.
4. Cumhuriyet Meydanının yeniden Düzenlemesi için plan ve ölçüm çalışmaları başlatılmıştır.
5. İlçemizin alt ve üst yapı çalışmaları ile ilgili yol güzergâhlarının belirlenmesi işlemleri devam
etmektedir.
6. İlçemizde yapımı devam eden üst yapı çalışmalarına ilişkin cadde ve sokak sakinlerine ait
taşınmaz bilgileri ve kapı numaraları ile kat adetlerine ilişkin tespit çalışmalarımız devam etmektedir.
7. İlçemiz Kurtuluş Mahallesi ve Ilıca mahallesinde bulunan imar planı dışındaki alanların imar
planı içerisine alınması ile ilgili çalışmalar sona gelinmiş olup, tamamlanmak üzeredir.
8. İlçemiz genelindeki 1. , 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında bulunan taşınmazlar için
Koruma Amaçlı İmar Planı işlemi ihale edilmiş ve son aşamaya gelinmiş olup, tamamlanabilmesi için
devam etmektedir.

9. İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03.04.2009 tarih ve
4714 sayılı kararı ile ilçemizin Surlarla çevrili olan iç kısmının 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilerek
tescillenmesi ve buna ilişkin 3. Derece Sit Alanı ilan edilen kısmın Belediyemizce ile Koruma Amaçlı
İmar Planı yapılmasına ilişkin işlemlere başlanmıştır ve devam etmektedir.
10.İlçemizin mevcut 5000 ölçekli planının devamındaki yerlerin yine 5000 ölçekli olarak Nazım
İmar Planı yapılmasına ilişkin çalışmalara başlanmıştır ve devam etmektedir.
11. İlçemiz genelindeki mevcut olan yeşil alan ve parklarımızın yeniden düzenlenmesi ve imar
planında park olarak görülüp de mevcutta bulunmayan parklarından yapılması anlamında halihazır
ölçüm çalışmaları ve proje uygulamalarına başlanmıştır.
12. İlçemiz Kurtuluş Mahallesi İzmir Denizli karayolu üzerinde bulunan ve Oto Terminal Alanı
olarak imarlı olan taşınmaza Oto Terminal yapılabilmesi adına proje ve ölçüm çalışmaları halihazır plan
çalışmasına başlanmıştır.
13. İlçemiz sınırları içerisindeki muhtelif yerlerde arama çalışması yapılan sıcak su ile ilgili
Belediyemizden istenilen imar planlarının durumu , taşınmazlara ait bilgiler hakkında evrak, koordinat
ve güzergah ölçüm çalışması hakkında gerekli işlemler hazırlanarak belirlenmiştir.
14. İlçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan ve imarlı olan Belediye taşınmazları ile ilgili detaylı
bir planlama ve uygulama çalışması başlatılmış olup, devam ettirilmektedir.
İMAR DURUMU
01.01.2012 ile 31.12.2012 tarihleri
arasında
222
adet
imar
durumu
müracaatı yapılmış ve talep sahiplerine
sunulmuştur.
Servisimiz mülk sahipleri tarafından
yapılan yazılı ve sözlü müracaatlarla ilgili
olarak
imar
durumu
verilip,
verilmeyeceği,
verilmeyecek
ise
gerekçeleri sunulmakta; imar planı
tadilat talebi isteminin gerekli olup,
olmadığı istenilen düzenlemenin yapılıp
yapılmayacağı,
ilgili
yasa
ve
yönetmelikler çerçevesinde ne şekilde
yapılabileceği
konularında
bilgiler
verilmeye devam etmektedir.
Bu çalışmalar yanında Alaşehir Mücavir sahaları kapsamında planı yapılan ve henüz planlanmamış olan
(Mücavir sahaya yeni girmiş olan) alanlarla ilgili olarak Tarım İl
Müdürlüğüyle birlikte arazi etüdü (tarım alanları, yapılaşmış alanların tespiti vs.) çalışmaları yapılmıştır.
Servisimiz içinde olduğu gibi Belediyemiz diğer servisleri için gerekli olan harita ve planlarla ilgili gerekli
bilgi ve belge alışverişi sağlanmakta, istenildiği takdirde sayısal ortamda planlar ve hâlihazır haritalar
üzerinde ulaşım etüdü, arazi kullanımı, sokak isimleri tespiti vs. gibi çalışmalar yapılmaktadır.

2012 YILI MECLİS KARARLARI
01.01.2012 meclisine sunulan 12 adet talep değerlendirilip karara bağlanmıştır.
01.02.2012 meclisine sunulan 8 adet talep değerlendirilip karara bağlanmıştır.
01.03.2012 meclisine sunulan 13 adet talep değerlendirilip karara bağlanmıştır.

01.04.2012
01.05.2012
01.06.2012
01.07.2012
01.08.2012
14.08.2012
01.09.2012
01.10.2012
01.11.2012
01.12.2012

meclisine sunulan 17 adet talep değerlendirilip karara bağlanmıştır.
meclisine sunulan 15 adet talep değerlendirilip karara bağlanmıştır.
meclisine sunulan 15 adet talep değerlendirilip karara bağlanmıştır.
meclisine sunulan 7 adet talep değerlendirilip karara bağlanmıştır.
Tarihinde Belediye Meclisi Ramazan Ayı dolayısıyla Tatil edilmesinden dolayı yapılmamıştır.
olağanüstü meclisine sunulan 6 adet talep değerlendirilip karara bağlanmıştır.
meclisine sunulan 11 adet talep değerlendirilip karara bağlanmıştır.
meclisine sunulan 7 adet talep değerlendirilip karara bağlanmıştır.
meclisine sunulan 4 adet talep değerlendirilip karara bağlanmıştır.
meclisine sunulan 5 adet talep değerlendirilip karara bağlanmıştır.
İNŞAAT RUHSATI
YENİ RUHSAT ve YAPI KULLANMA İZNİ (İskan):
243 adet İnşaat Ruhsatı verilmiştir.
562 adet Yapı Kullanma İzni verilmiştir.

HARİTA İŞLERİ:
222 adet imar durumu ölçülen dirilmesi, Bina
aplikasyonu, Temel vizesi, Mevcut bina ölçümü, 4 adet
kamulaştırma
dosyaları,
Belediye
parsellerinin
imar
uygulaması (ifraz, yol terki vb.)
3194 sayılı yasanın 18. madde uygulaması dosyaları üzerinde
çalışıldı
RESMİ DAİRELER VE DİLEKÇE İLE YAPILAN
TALEPLERE VERİLEN CEVAPLAR
2012 Yılı içerisinde Dilekçe ve Resmi Evrak ile gelen
talepler 1100 adettir.
2012 Yılı içerisinde Dilekçe ve Resmi Evrak ile gelen
taleplerle ilgili 850 adet yazışma yapılmıştır.
ZABITA YAZIŞMALAR VE KAÇAK İNŞAAT
Toplamda 12 adet kaçak inşaat tespiti yapılmıştır.
122 Adet Dilekçeye cevap verilmiştir.
259 Adet Araştırma Raporu düzenlenmiştir. (Elektrik,
su, İşyeri Ruhsatı, yardım talepleri vb.)
110 Adet Münferit Yazışma ve tespitler. (Bahçe Duvarı
tespiti, su sızıntısından veya kaçağından oluşan tespitler vb.
ile ilgili yazışmalar.
3. Derece Sit Alanı içerisinde kalan 6 adet eski binaların
yıkımı için İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kuruluna bildirilmiştir.

VETERİNERLİK HİZMETLERİ SERVİSİMİZ

1.DURUM ANALİZİ
Belediyemizin sahada çalışan ve iş yapan Veteriner İşleri Müdürlüğü; Hukuki dayanağını 5393
sayılı belediye kanununu ve 3285 sayılı hayvan sağlık zabıta kanunundan alarak, ilçemiz sınırları
içerisinde;
♦ Gıda Denetimleri,
♦ Başıboş Hayvan Rehabilitasyonu,
♦ Kısırlaştırma ve Aşılama Çalışmaları,
♦ Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadelede; İlaçlama ve Dezenfeksiyon Çalışmaları,
♦ Hayvan Hareketlerinin Kontrolü,
♦ Sahipli Hayvan Şikâyetleri ile ilgili Çalışmalar,
♦ Eğitim Çalışmaları,
ana başlıkları altında faaliyet göstermektedir. Bu çalışmalarını ilgili kanun yönetmenlik ve talimatlar
doğrultusunda yapmaktadır.
2. YÖNTEM ANALİZ
A. GÜÇLÜ YÖNLER
Yeni bir anlayışın ve farklı bir düşüncenin
getirmiş olduğu avantajla çalışmak,
Çalışanların hiyerarşik yapıya uygun davranışı,
Yeni yapılanma modeli içinde yeterli taşıt ve
elektronik donanımın sağlanması,
Personele kurum içi ve kurum dışı eğitimlerin
verilmesi,
Personelin uzun süredir aynı işi yapıyor olması,
Aynı serviste farklı uzmanlık alanlarına sahip
personelin olması(Et Teknikeri – Makine Donanım)
B. ZAYIF YÖNLER
Mevcut işçi personel sayısının az olması,
Halk sağlığı alanında, ilaçlama ve diğer faaliyet
müdürlüğümüz tarafından uygulanmaması,
Birimimizi doğrudan ilgilendiren (5179 sayılı Gıda üreten ve satan işyerlerinin denetlenmesi ile
5199 sayılı
Hayvanları Koruma Kanunu) kanunlar çerçevesinde gerekli cezai müeyyidenin birimimiz
tarafından uygulanamaması,
Başıboş hayvanlarla mücadelede yetersizlik,
C. FIRSATLAR
Yeni bir yönetimle beraber yeni bir anlayışın ortaya çıkması
Yeni Belediye Kanunu
Kalite Yönetim Çalışmalarının başlaması
AB kriterlerine uyum çerçevesinde yerel yönetimlerin yetkilendirilmesi (AB uyum yasaları
çerçevesinde
Gıda ve gıda maddeleri ile Çevre Sağlığı alanında Müdürlüğümüzü ilgilendiren alanların
genişlemesi)

D. TEHDİTLER
Bölgemizin açık, boş ve ormanlık alanların çokluğu özelikle başıboş hayvanların rehabilitasyonu
ile ilgili mücadelemizi güçleştirmektedir.
3. HEDEF KİTLE
ALAŞEHİR sınırları içinde yaşayan, konaklayan ve geçici olarak da olsa ilçemizde bulunan
vatandaşlarımız ile ilçemiz sınırları içinde yaşayan tüm canlıların sağlık ve hijyenik ortamlarda yaşam
standartları vermek.
4. MİSYONUMUZ
Yasaların verdiği yetkileri, adil ve düzenli olarak uygulanmasını sağlamaya çalışmak, belde
halkının sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşamasını sağlamak.
5. İLKE VE DEĞERLERİ
Karar alma sürecinde şeffaflık ve eşitlik, alınan kararların uygulanmasında inisiyatif kullanma,
sunulan hizmetlerde geçici değil kalıcı çözümler uygulamak, çalışanlar hizmet içi eğitime tabi tutmak,
bilgilendirmek, çalışanların takım ruhu ve iş birliği içinde çalışmasını sağlamak, çalışanlarda meslek
deontolojisi ile çevre ve hayvan sevgisinin birinci öncelik olmasını ilke edinmek.
6. VİZYONUMUZ
Alaşehir halkına; Dünya standartlarında çevre, gıda ve halk sağlığı hizmeti sunmak
7. STRATEJİK AMAÇLAR
1. Belde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşaması için ALAŞEHİR genelinde gıda
denetimleri yaparak, halkımızın güvenli ve sağlıklı gıda tüketimini sağlamak
2. Başıboş hayvanların rehabilitasyonunu yaparak olası bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek,
sahipli hayvanların kayıt altına alınması, kontrol ve sağlık hizmeti verilmesi
3. Her yıl tekrarlanan Kurban satış ve kesimi ile adaklık kurban satış ve kesim yerlerini hijyenik
ve AB normlarına ulaştırmak
8. 2013 YILI FAALİYET HEDEFLERİMİZ
1. Gıda denetimlerini düzenli ve periyodik olarak yapmak
2. İlçemiz halkının ve okullarımızda öğrencilerimizin gıda ve gıda hijyeni ile ilgili konularda
eğiterek seminerler düzenlemek afiş, broşür, kitapçık vb. eğitici araçlarla bilgilendirmek, hayvan
sevgisini aşılamak,
3.Mezbahadan çıkan Atık sularımız İçin Atık su Arıtma Tesisi kurmak
4. Başıboş Hayvanların Rehabilitasyonunda
a) Kısırlaştırılmalarını sağlamak
b) Bulaşıcı Hastalıklara (Kuduz) karşı
aşılanmalarını sağlamak
c) Başıboş hayvanların çevreye zarar
veremeyecek şekilde önlemler almak
d) Başıboş hayvanların kayıt altına
alına bilmelerini sağlamak
e) Sahipli tüm hayvanların kayıt
altına alınması
f)
Sahipli
hayvanların
bulaşıcı
hastalıklara karşı aşılama ve takibi
5. Ülkemizde her yıl tekrarlanan kurban satış
ve kesimi ile adaklık satış ve kesimini bir düzene
sokmak ve hijyenik bir ortada faaliyetleri düzenlemek.
6. Şehrimiz mücavir alan içersine Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan pazarı kurularak 2014 yılına
kadar faaliyete geçirilecektir.
9. 2012 YILI FAALİYETLERİMİZ
1. İlçemiz sınırları içinde bulunan sahipsiz sokak hayvanları için geçici bakım evi yapılmıştır.
Burada Hasta, yaşlı, trafik kazası geçirmiş ve yavru köpeklerimize bakılmaktadır. Sağlıklarına
kavuştuklarında alındıkları yere yaşam ortamlarına salınmaktadırlar. Ayrıca sokak hayvanlarımız için
her yıl kısırlaştırma yapılmaktadır.
2. Belediyemiz mücavir sınırları içerisinde Başkanlık Makamınca münhal görülen 6 yerde 5393,
5216 ve 5179(gıda) sayılı yasalar çerçevesinde adaklık-kurbanlık kesim yeri müştemilatı (3.sınıf
kesimhane) yapılarak vatandaşlarımızın kurban vecibelerini yarine getirebilmeleri için her bir kesim
yerine beşer kişi görevlendirilerek hijyenik şartlar altında ve güvenli bir şekilde dini vecibelerinin yerine
getirmelerine yardımcı olunmuştur.

ŞEHİR İÇİ KURBAN KESİM YERİ

3. İlçemiz sınırları içersinde bulunan 100 adet erkek köpek – 150 adet dişi köpek olmak üzere
toplam 250 adet Sokak Hayvanını için kısırlaştırma operasyonları ve aşılama çalışmaları yapılmıştır.

Operasyon sonrası ayıltma

operasyon sonrası bayıltma

Cinsine ve cinsiyetine göre ayrılmış olan bölümler Barındıkları odaların içinde bulunan kum havuzları

03.07.2005 kabul tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ve benzer
Kanunlarla bize verilen yetkiler çerçevesinde;
Zabıta Hizmetleri birimi olarak Belediyemiz Mücavir alan
sınırları içerisinde yasaların verdiği yetkileri çağdaş, ilkeli ve adil
olarak kullanarak ilçenin düzeni, ilçe halkının sağlık ve huzuru ile
ilgili yetkili organların alacakları kararların yürütülmesini sağlamak
ve korumak, İlçe halkımızın yaşam kalitesini en üst seviyeye
çıkartmak için Kolluk Kuvveti olarak Belediye suçlarının işlenmesini
önleyici tedbirler alarak Vatandaş odaklı, Alaşehir halkının
beklentileri üzerinde bilgili, nitelikli, şeffaf ve yeniliklere açık, kararlı
hizmet veren, mevzuat bilgisine sahip, dürüst ayırımcılık yapmayan
demokratik kurallara saygılı etik ve ahlaki değerlere sahip,
görüşlerine başvurulan, iletişime açık uzlaşımcı kurumsal güven
bilinç ve kültüre sahip bir birim olarak varlığını sürdürmektir.
İlçemiz içerisinde yaptığımız çalışmalarda halkımızın Zabıta
personelimize güvenerek yapılmak istenen güzellikleri el ele vererek
yapmaları dileğimle;
Mustafa AKSAKAL
Zabıta Müdürü
Harcama Yetkilisi

MİSYONUMUZ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye
Kanununun 56. maddesine göre hazırlanan 2012 yılı faaliyet raporumuzu hazırlarken halkımızın refah,
huzur ve kaliteli yaşam haklarında en iyi hizmeti vermek, Belediye sınırları içinde ilçemizin düzenini
sağlamak, Yasaların emrettiği görevleri yerine getirmek Belediye Meclisimizin ilçeyle ilgili almış olduğu
kararların takip etmek ve uygulatmak, Belediye Encümeninin vermiş olduğu görevleri ve Belediye
Başkanımızın vereceği yasalara uygun talimatları yerine getirmek.
VİZYONUMUZ
Verimlilik, kalite, şeffaflık ve insana saygıyı esas alarak, Çalışanlarımızın gücünü ve
kaynaklarımızı en etkili ve verimli bir biçimde kullanarak sürekli gelişip hizmet vermek daima amaç ve
hedeflerimizdendir.

İN SAN KA YNA KL ARIMIZ
Zabıta Hizmetleri birimi olarak insan kaynaklarımız Bir Zabıta Müdürü, iki Zabıta Amiri, Bir
Zabıta Komiseri ve Yedi zabıta memuru olmak üzere toplam on personelden oluşmaktadır.
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Mustafa AKSAKAL
Zabıta Müdürü

Rukiye ÜNLÜTÜRK
Zabıta Amiri

Hayri TAĞ
Zabıta Amiri

Halil GÜREL
Zabıta Komiseri
ZABITA

Hüsnü ZENGİN

Resul GÜLER

MEMURLARIMIZ

Mehmet ERDURAN Metin AKARGÖL

İbrahim PALA

Fırat YILDIRIM

FİZİKİ KAYNAKLARIMIZ
Birimimizin fiziki kaynakları;
Beş Eylül Mahallesi Sümer Oral Caddesi No:115 sayılı yerde bulunan ana belediye binamızın
zemin katında hizmet büromuz ve büro içi malzemeleri (Bilgisayarlar ve donanımları servis elaman
masaları, sandalyeleri ve sehpaları vb.) bir adet 45 ZC 153 plakalı Doblo marka aracımız bir adet 45 Z
1831 plakalı Yamaha marka motosikletimizdir.

Belediyemiz Ana Hizmet Binası

Zabıta Müdürlüğü Hizmet Büro içi

Hizmet Araçlarımız

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

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

Santral 6531408 - 6531537
Santral 6531408 - 6531537 Dahili Hat 116 - 117
Zabıta 6531409
Alo Zabıta
153
Gmail als.zabita@gmail.com
ZABITA MEMURLALARIMIZIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Görevli oldukları çalışma saatleri veya sabit olarak görevlendirildikleri belirli bir alan dışında
belediye mevzuat, karar, emir veya yasaklarına aykırı davranışlardan haberdar edilen üniformalı
Belediye Zabıta Memurları, men edilen veya yapılması suç teşkil eden fiile el koymakla beraber,
belediye zabıtasının en yakın sabit Kuruluşuna veya birimine durumu iletirler ve failler hakkında
giriştikleri işlemi onlara devrederler. Zabıta Memurları, yangın, deprem, su baskını, olağanüstü durum
gibi zaruret halinde düzenlenen çalışma saatleri dışında çalışmaya mecburdurlar.Bu zarureti takdir
Belediye Başkanına aittir.
GÖREVİ -YETKİSİ –SORUMLULUKLARI
Belediyemiz Zabıtamızın görevleri şunlardır:
1- Belediye sınırları içinde beldenin düzenini ve belde halkının,
huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve
yönetmeliklerde: Açıkça Belediye zabıtasınca yerine getirileceği
belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
a) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti
itibariyle belediyenin mevcut diğer kuruluşlarını ilgilendirmeyen ve
belediye zabıtası kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri
yapmak,
b) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti
itibariyle doğrudan doğruya veya ilişkisi itibariyle diğer belediye
kuruluşları ile işbirliği halinde yürütülmesi yetkili belediye organlarınca belediye zabıtasından istenen
hizmetleri ifa etmek,
2- Belediyenin, Zabıta Yönetmeliği ile Sağlık Zabıtası Yönetmeliğinde zabıtaya ilişkin olarak yer
alan görevleri ve hizmetleri yerine getirmek,
3- Belediye karar organları tarafından alınmış ve uygulanması zabıtayı ilgilendiren kararları, emir
ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek, Belediye Başkanının ve bağlılığı halinde belediye şube
müdürünün hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek,
4-Belediye suçlarının işlenmesini önleyecek idari tedbirleri almak,
5- Belediye suçunun işlenmiş olması halinde mevzuatın öngördüğü müeyyideleri yetkili kılındığı
hallerde re’sen, bunun dışında yetkili mercilerin kararlarına dayanarak uygulamak,
6- Ulusal bayram, genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği
hizmetleri görmek.
7- Belediyenin Zabıta Yönetmeliği ile Sağlık Zabıtası Yönetmeliğinde yer alsın veya almasın,
yahut bu yönetmelikleri usulünce yürürlüğe konsun konmasın, özellikle aşağıdaki görevler belediye
zabıtasının görevlerindendir.
a) 394 sayılı Hafta Tatili kanununa göre Pazar günleri açık kalması için belediyeden izin
alması gerekip de almadan veya tatil yapması gerekirken yapmayıp da çalışan dükkan ve müesseseleri
kapatarak, çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlem yapmak,
b) Belediye cezaları ile ilgili 486 sayılı kanun ve 1608, 2575 ve 151 sayılı ek ve değişiklik
kanunları uyarınca, belediye nizam ve yasaklarının ve bunlara dayanılarak verilen emirlerin ve
hükmedilmemiş cezaların yerine getirilmesini ve uygulanmasını sağlamak,
c) 743 sayılı Türk Medeni Kanuna göre bulunmuş eşya ve malları,mevzuatta haklarında
ayrıca hüküm varsa ve bu hükümlere göre, yoksa belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine
göre korumak ve sahipleri çıkmayan eşya ve malları, mevzuatta ayrıca hüküm yoksa bakım ve gözetim
masrafı alındıktan sonra bulanına verilmesini sağlamak, sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek,

ç) Korunması belediyelere ait abide ve mabetler ile tarihi ve turistik eserleri muhafaza
etmek; pisletilmelerine, çalınmalarına ve tahrip edilmelerine ve her ne şekilde olursa olsun zarara
uğratılmalarına meydan vermemek,
d) 831 ve 2659 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını,
bozulmasını önlemek; kıran veya bozanlar hakkında işlem yapmak; şehir içme suyuna başka suyun
karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmamasını gözetmek,
e)1003 sayılı Binaların Numaralanması ve Sokaklara İsim Verilmesi Hakkındaki Kanun ve
Yönetmeliğine göre binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların
sökülmesine, bozulmasına mani olmak,
f) 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanuna ve Tüzüğüne göre gerekli
hallerde, bulaşıcı hastalıklara yakalanmaları muhtemel hayvanların aşılattırılmaları hususunda yetkili
mercilerin kararlarının icrasına yardımcı olmak; kudurmuş bulaşıcı hastalığa yakalanmış ve mevzuatta
belirtilmiş esaslar çerçevesinde ortadan kaldırılması gereken hayvanları yok etmek, muzır hayvanları
beldede başıboş gezdirmemek, ehil hayvanların yaralanmasına, dövülmesine mani olmak,
g) 1580 sayılı Belediye Kanununa göre umumun yiyip içmesine, yatıp kalkmasına taranıp
temizlenmesine, eğlenmesine mahsus, lokanta, birahane, gazino, kahvehane, kıraathane, meyhane,
han, hamam, otel, sinema, tiyatro,bar, dansing ve emsali yerlerin ve bu mahallerde satılan ve
kullanılan şeylerin temizliğine sağlığa uygunluğuna ve sağlamlığına dikkat etmek, belediyece izin
verilirken taahhüt edilen kayıt ve şartlara riayet edip etmediklerini denetlemek, Yolda hastalanan,
kazaya uğrayan, düşüp kalan kimseleri ve genel olarak durumları itibariyle yersiz ve yurtsuz muhtaç
olanları ilgili sosyal kurumlara iletmek, esas beldelerine göndermek veya korumak ve bu maksatla
gerekirse haklarında soruşturma yapmak, Emeksiz ve karşılıksız para kazanmayı alışkanlık haline
getirip kutsal din ve merhamet duygularını istismar ederek dilenenleri menetmek, Ev, apartman ve her
türlü işyerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve artıklarının eşelenmesini
önlemek,Sabah erken ve akşam geç vakitlerde aşırı gürültü yaparak etrafı rahatsız edenlere mani
olmak, Cadde, sokak ve meydanlarda, parklarda belediye nizamlarına ve sağlık şartlarına aykırı olarak
satış yapan seyyar satıcıları men etmek, Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin belediye sınırları içinde satış,
depolama ve taşınmasında mevzuata uygun davranılıp davranılmadığını denetlemek, aykırı hallerin
tespitinde failler hakkında kanuni işlem yapmak, Ekonomik faaliyetler alanında belediyelere tanınmış en
yüksek fiyat, ücret, narh tespiti konularında belediye kararlarına riayet edilip edilmediğini denetlemek
ve aykırı hallerini önlemek, Kanunen belediyenin iznine veya resim ve vergilerine tabi iken izin
almaksızın veya resim, vergi yahut harcı verilmeksizin yapılan işyeri tespit etmek, bunların
yapılmasında, sakınca varsa derhal menetmek ve kanuni işlem yapmak,
h) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun, belediye sağlık personeli tarafından
uygulanmasında ve bu kanun uyarınca alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde sağlık
personeline yardımcı olmak
ı) Kanunla gayri sıhhi müessese olarak nitelendirilen işyerlerinin ruhsatsız olarak
açılmalarını ve işletilmeleri halinde, ruhsat alıncaya kadar faaliyetten alıkoymak için gerekli işleme
başvurmak ve yetkili merciden karar alındıktan sonra bu yerleri çalışmadan menetmek, Gıda maddeleri
tüzüğü gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta
satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahlilleri yapılmak üzere numune
alınması hususunda ilgili sağlık teşkilatına bilgi vermek, bu teşkilatın bulunmaması veya görevlilerin
zamanında gönderilmemesi halinde bizzat almak ve yapılan tahlil sonunda sağlığa zararlı oldukları
tespit edilenleri sağlık yetkililerinin kararı ile imha etmek, Kokmuş oldukları yetkili belediye
veterinerinin tespit ettiği ve insan sağlığına zararlı etlerin satılmasını veya kontrol altında kesilmiş
kasaplık etlere karıştırılmasını önlemek, kantar, baskül,litre, kilo, metre gibi ölçüleri kullandırmamak ve
kullananlar hakkında gerekli muameleyi yapmak,
j) 3078 sayılı Tuz Kanunu hükümlerine göre, tuzun toptan ve perakende fiyat ve cinsini
kontrol etmek,
k)
3434
sayılı
Oyun
Alet
ve
Vasıtalarından alınacak vergi ve resimlerin alınmasını
temin
etmek,
3489
sayılı
Pazarlıksız
Satış
Mecburiyetine dair Kanuna göre, bu kanunun
uygulandığı
illere
ve
dükkan,
mağaza
ve
ticarethanelere mahsus olmak üzere,satılan emtianın
cinsini,ayırıcı vasfını ve fiyatını gösteren etiketin
konulmasını yahut etiket koymak mümkün değilse,
görülebilecek yere listenin asılmasını temin ve o
fiyattan fazlaya veya müsaadesiz aşağı satışı
önlemek ve riayetsizlikleri görülenlere kanuni işlem
yapmak,
l) 3757 sayılı kanuna göre, cezaevlerinde hükümlü olarak bulunanlar ve 4109 sayılı Asker
Ailelerine Yardım Hakkındaki Kanun ve Yönetmeliğine göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla
müracaat edenler hakkında muhtaçlık durum soruşturması yapmak,

m) 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanuna göre, işgaline izin verilmeyen yerlerin işgaline
engel olmak, tahakkuku tahsile bağlı belediye gelirlerinden ve borcunu ödemeyenlerden 6183 sayılı
kanuna göre haciz yolu ile tahsisatta ilgililere yardımcı olmak,
n) 6103 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanununa göre belediye meclislerince tespit edilen öğle
tatiline riayeti temin ve aykırı davrananlar hakkında kanuni işlem yapmak,
o) 6785 sayılı İmar Kanunu ve İmar Yönetmeliğine göre belediye ve mücavir saha sınırları
içinde güvenlik tedbirleri olarak düşünülen arsa etraflarının çevrilmesi, açıkta bulunan kuyu, mahzen
gibi yerlerin kapattırılarak zararlarının ve tehlikelerinin giderilmesi, kanalizasyon, fosseptik çukurlarının
sızıntı yapmasına mani olunması, hafriyat artıklarının müsaade edilen yere dökülmesi v e benzerleri
hallerde doğrudan doğruya gerekli tedbirleri aldırmak, maili inhidam boşaltılması ve yıktırılması ve aynı
kanunun diğer maddelerinde öngörülen boşaltılma veya yıktırılma hallerinde ise belediyenin fen ve
sağlık kuruluşlarının yetkili elemanlarına yardımcı olmak, bu kanunda belirtilen suçları işleyenler
hakkında kanuni işlemde bulunmak,
ö) 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman
emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,
p) 80 sayılı Hal Kanununa ve ilgili Belediyelerce hazırlanacak yönetmeliklere göre verilmiş
bulunan sanat ve ticaretten men cezasını yerine getirmek,
r) 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre, kendisine ait olmayan arsaya izinsiz yapılan
yapılara meydan vermemek ve yapılanların fen elemanlarının gözetiminde belediye işçileri tarafından
yıkılmasında gerekli tedbirleri almak,
s) Yangın, deprem, su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar yerinde gerekli
tedbirleri almak,
ş) Elektrik, Su Havagazı ve kanalizasyon gibi belediyenin kamu Tesislerinde meydana
gelen arızaları gördüğünde veya haber aldığında derhal ilgililere bildirmek ve gerekli koruyucu ön
tedbirleri almak,
t) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yol gösterme, danışma ve benzer hususlarda
yardımda bulunmak,
u) Savaş veya savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin
gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek,
ü) Özel mevzuat hükümleri ile, belediye zabıtasına verilen görevlere benzer görevler ile
de yükümlü kılınmış diğer genel ve özel zabıta Kuruluşları ile işbirliği yapmak,
Belediye Zabıtamızın Yetkileri:
Belediye zabıtası, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve yetkili belediye organların kendisine
yüklediği görevleri yerine getirebilmesi için Belediye sınırları içinde:
1- Bu yerlerin faaliyette bulunmaları için tespit olunan günün belirli saatlerinde Umuma açık
yerlere girmeye, burada gerekli kontrolleri yapmaya, sahip ve işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili
belgeler istemeye ve haklarında tutanak düzenlemeye,
2- Kapalı olması gerekirken açık olduğu tespit edilen, yerlere girmeye, mevzuata aykırı davranan
ilgilileri hakkında tutanak düzenlemeye ve kovuşturma yapmaya,
3- Belediye suçu işleyen kimseler hakkında kanuni işlem yapmaya ve bunlardan belediye
meclislerinin kararları çerçevesinde maktu cezayı gerektireni işleyenlere ceza tertip ve bu cezayı tahsil
etmeye,
4- Boşaltılması veya yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı,
ev veya müesseselere diğer görevlilerle birlikte girmeye,
5- Savaş gibi olağanüstü hallerde veya yangın, deprem, su baskını gibi tabii afetler halinde
yardım veya ikaz maksadı ile ve zaman kaydına tabi olmaksızın, ev, dükkan ve müesseselere girmeye,
6- Belediye emir ve yasaklarına aykırı davranışları sebebi ile hakkında işlem yapılmak üzere
mevzuata uyması istenen fakat bu isteğe uymayıp, ayrıca direnen ve kimliğini açıklamaktan da kaçınan
kimseleri en yakın polis veya belediye dairesine muhalefet halinde zorla götürmeye,
7-Genel olarak, kanun ve tüzüklerde belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani
olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenlemeye,
8- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önlemeye,
9-Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve
başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde kaldırım, trotuar gibi kısımları izinsiz işgal
edenleri menetmeye, İ) Herkesin gelip geçtiği umumi yol, kaldırım ve meydanlarda gazete, dergi ve
kitapların yerde teşhir edilerek satışını önlemeye,
10- Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan
bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini sağlık ilgililerinin isteği üzerine imha etmeye,
11- Sahipsiz olup beldede başıboş dolaşan hayvanları muhafaza altına almaya ve bunlardan
tehlike yaratması muhtemel bulunanların itlafını sağlamaya,
12- Trafik kuruluşunun bulunmadığı beldelerde halkın selamet ve güvenliği bakımından araçların
şehir ve kasaba içi geçişlerini, geçici olarak düzenlemeye,

13- Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, yerleri veya havayı kirletenlere, Pazar ve
panayır yerlerinde geliş gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunmaya ve uymayanları
menetmeye, yetkilidir.
Yetki İle İlgili Diğer Hükümler:
Genel ve özel kanun hükümleri ile belediye zabıtasına ayrıca verilen yetkiler bakidir. Belediye
zabıtasının görevlerini layıkıyla yapabilmesi hususunda Belediyenin ilgili servisleri belediye zabıtasına
yardım etmekle ve gerektiğinde kendi elemanlarından katacakları personelle karma ekipler teşkili
suretiyle işbirliğinde bulunmakla yükümlüdürler.
Belediye Zabıtamıza Karşı Gelenler:
Görevlerini yaparken belediye zabıtasına karşı gelenler Devlet
Zabıtasına karşı koyanlar gibi ceza görürler.
Belediye Zabıtamızın Görevleri:
Belediye Zabıtası Memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük ve
yönetmelik ve emirleri bilmekle ve hizmetlerini bunların hükümleri
dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında
birbirlerine yardım etmekle yükümlüdürler. Müstakil görevi olan
memur yalnız başına bu hizmetinden sorumlu olduğu gibi ortaklaşa
görev sahibi olanlar görevlerinden dolayı birlikte sorumludurlar.
Kullanılan Kanun ve Yönetmelikler
5393 Belediye Kanunu, İşyeri açma ve çalıştırma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik
1608 Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Kanunu
5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun
394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu,
5179 Gıda Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun
Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni Hakkında
Yönetmelik
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Karayolları trafik yönetmeliği
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
ÇED yönetmeliği
831 Sayılı Sular Hakkındaki Kanuna
5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
4077
Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine
4109
sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanuna
1580 sayılı Belediye Kanun
3516 Sayılı Ölçüler Ve Ayarlar Kanunu
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil usulü Hakkındaki Kanun
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
2872 sayılı çevre Kanununa
3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
5199 Hayvanları Koruma Kanunu
2918 Karayolları Trafik Kanunu
6301 Öğle Dinlenmesi Kanunu
2559 Polis vazife ve salahiyet kanunu
1380 Su Ürünleri Kanunu
7201 Tebligat Kanunu Kanun
2429 Ulusal Bayram ve genel Tatiller Hakkında
4207 Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun
Yukarıdaki Kanunlara ilave olarak Zabıta Hizmetlerinin yürütülmesinde
önemli rolü olan Yönetmelik, Genelge, Yönerge ve Tüzüklerde kullanılır.
1- Belediye yetkisinde olan işyerlerini ruhsata bağlamak,
2- Açılmış ve açılacak olan Sıhhi, Gayri Sıhhi ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerini
kontrol etmek

3- Hafta sonlarında işyerlerini açmak isteyen işyerine hafta tatili ruhsatı verilmiştir.
4- Ruhsat vasıflarını kaybetmiş işyerlerinin tespiti halinde ruhsatın
iptali için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

5- Müdürlüğümüze dış birimlerden ve müdürlüklerden gelen evrak
konularına göre değerlendirilerek gerekli yazışmalar yapılarak büro
içi hizmet sürdürülmektedir. Zimmet kayıt defterinde 768 adet kayıt
tutulmuştur.
6- 5393 sayılı Belediye Kanununa, İşyeri Açma Ve Çalışma
Ruhsatları yönetmeliğine, Zabıta Talimatnamesine aykırı hareket
ederek belediye Encümenimizce haklarında Mühürleme işlemi
yapılması kararı alınan İşyerleri mühürlenmiştir.
7- G.S.M İnceleme ve tespit komisyonunu toplayarak gerekli
incelemeleri yapmak

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

9-Verilen ruhsatları süresi içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Sosyal sigortaya ve Çalışma Ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığına bildirmekte her ay düzenli olarak gönderilmekte
10- Konaklama Tesislerinden Belediye denetimli otellerin aylık giriş Çıkış denetim formları İl Turizm
Müdürlüğüne aylık olarak düzenli bir şekilde bildirilmekte,
11-Asker Aylığı, Fakir Aylığı, Mezar Yeri Ücretinden Muaf Olma ve Su Ton Bedelinden yararlanma Talebi
İle ilgili Talep Sahiplerinin Maddi durum araştırması yapılarak gerekli birimlere bildirilmekte
12- 4077 Sayılı Tüketicini Korunması İle İlgili Etiket İle İlgili 3 aylık denetim Sonuçları Sanayi Ve
Ticaret İl Müdürlüğü İle Kaymakamlık Makamına bildirilmekte

13- Kanunlara, Yönetmeliklere vb. aykırı hareket
eden
şahıslar
hakkında
tutanak
tanzimi
yapılmıştır.
14- Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda
yol ücreti tespiti yapılarak Rayiç bedeli hakkında
şahıslara bilgi verilmekte
15Bayram
kutlamaları
törenler
ve
Belediyemizin organize ettiği eğlencelerde gerekli
önlem
tertibat
düzen
Zabıta
ekiplerince
sağlanmaktadır.

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

18- İlçemizin bazı mahallelerinde yoğun olarak hayvan besiciliği yapılmaktadır. Bu tür mahalleler
gezilerek hayvan gübrelerini sokak ve meydanlara dökerek çevre kirliliği yapmamaları yönünde
uyarılarda
bulunulmaktadır. Uyarı
ve ikazlara uymayan
vatandaşlar hakkında
gerekli cezai işlemler
uygulanarak sokak ve
meydanlara
dökülen
gübreler Belediyemiz
araç ve gereçleriyle
şehir
dışına
taşınmaktadır.

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

20-Belediye Meclisimizin almış olduğu karara karşı Kaldırım ve Yol İşgali Yaparak halkın geliş ve
geçişine engel olan Esnaflar hakkında gerekli işlemler yapıldı

21Çöp
konteynırlarını
kullanmayarak çöplerini halkın
gelip geçtiği yerlere atarak halkın
sağlığını
dikkate
almayanlar
hakkında
gerekli
işlem
yapılmıştır.

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

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

26- 31.08.2009 tarih ve 06 no’lu Manisa İli Çevre Kurulu Kararının 22. ve 24. maddeleri ile Belediye
Başkanlığımıza verilen İşyerleri ve Meskenlerde ısıtma amaçlı kullanılan kalorifer ile ilgili denetim ve
kontrol görevini aksatmadan yerine getirmekteyiz.

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

28- İlçemizde bulunan halkımızın sağlığını ilgilendiren işyerlerinde yapılan denetimler esnasında son
kullanım tarihleri geçmiş ürünler ekiplerimizce el konularak imha edilmiştir.

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

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

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

33- Kanun Kapsamında Korunan yasal olarak
çoğaltılmış bandrollü nüshalar ile bandrolsüz CD,
VCD, DVD ve Kitap Satışına izin vermeyip
görüldüğü yerde el konmakta. Denetimlere
yardımcı olunmaktadır.
34Resmi
Gün
ve
Haftalarda
vatandaşlarımızın günleri
kutlanarak
Halk
ile
Yönetim arasında köprü
kurulması
konusunda
çalışmalar yapılmıştır.
35- Çeşitli sebeplerden Müdürlüğümüze şahsen veya telefonla arayarak bildirilen dilek, talep veya
şikâyette bulunan vatandaşımıza yardımcı olundu ayrıca ilçemizin muhtelif yerlerinden gelen temizlik ile
ilgili dilek, talep ve şikâyet sonuca ulaştırıldı.
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DAĞILIM ŞEMASI

36-Alaşehir Belediyesi Sınırları içerisinde herhangi bir kurumu, kuruluşu veya gerçek ve tüzel kişilerin
personelini bir akit karşılığı taşıması taleplerini cevap vermek için özel veya tüzel kişilere ait servis
taşıtlarına Tarım İşçi servisi, Öğrenci servisleri düzenlenmiştir.

37- İlçemizde tarımsal faaliyetin yoğun olmasından dolayı tarımsal faaliyetlerde kullanılan araç gereç
ve yakacak olarak kullanılmak istenen malzemelerle yol, kaldırım ve boş arsaları işgal eden
vatandaşlarımız hakkında işlem yapılmaktadır.

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

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

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ:
İlçemizin Muhtelif yerlerinde bulunan İşyerlerine Umuma Açık istirahat ve Eğlence yeri açarak
adına İçkili İstirahat Ve Eğlence Yeri İşletme İzin Belgesi ile İçkisiz İstirahat ve Eğlence Yeri İşletme İzin
Belgesi düzenlenmesini isteyen vatandaşlarımızın talepleri değerlendirilerek 12 Kahvehane, 1 İçkili
Lokanta, 3 Internet ve oyun Salonu, 1 Pansiyon ve Otel,1 Simülatör işyeri hakkında gerekli işlemler
yapılmıştır.
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Kahve Hane İçkili Lokanta
2012 Yılı Umuma Açık İşyeri Kaydı
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GAYRI SIHHİ MÜESSESELER:
İlçemizin muhtelif yerlerinde bulunan işyerlerine Gayri Sıhhi Müessese açarak adına Ruhsatı
almak için Müdürlüğümüze müracaat eden Şirket Sorumlularının ve Tüzel kişilerin talepleri İnceleme
Kurulumuzca yerinde yapılan incelemelerine ve gerekli evrak şartlarının yerine getirilmesi ile Gayri
Sıhhi Müessese Ruhsatı düzenlenmiştir.
GAYRİ SIHHİ MÜSESESE RUHSATLARININ AYLIK DAĞILIM GRAFİĞİ
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İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI:
İlçemizin muhtelif yerlerinde bulunan işyerlerine İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı almak için
Müdürlüğümüze müracaat eden Şahısların talepleri gerekli evrak şartlarının yerine getirilmesi ile
İşyerlerine İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmiştir.

120

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARININ (SIHHİ) AYLIK DAĞILIM
ŞEMASI
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HAFTA TATİLİ RUHSATLARI:
5393 Sayılı Belediye Yasasının 15/C maddesinde ‘’ Gerçek veya Tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili
olarak kanunlarda belirtilen izin veya Ruhsatı vermek Belediyenin yetkileri ve imtiyazları arasında ‘’
sayılmış olup 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu ile Pazar günleri faaliyet gösteren işyerlerinin Hafta Tatili
Ruhsatı almaları zorunluluğu getirilmiştir. Bu Zorunluluk çerçevesinde işyerlerini Pazar günleri açmak
isteyen işyerlerine Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı düzenlenmiştir.
SABAHÇI RUHSATILARI:
İlçemizin Muhtelif yerlerinde bulunan ve sabaha kadar açılmasında faaliyet göstermesinde
sakınca görülmeyen 1 adet işyerine Sabahçı Ruhsatı düzenlenmiştir.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 Sayılı Çevre
kanunu ve bu kanuna istinaden çıkartılan yönetmelikler çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir. Bu
çerçevede, Müdürlüğümüz, doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir üretimin sağlanması,
depolanacak atık miktarının azaltılması ve ekonomik değer
yaratılması amacıyla, geri dönüşümü olan atıkların geri
kazanılması ve yeniden üretim sürecine sokulması konularında
çalışmalarını sürdürmektedir. Halkın çevreye karşı duyarlılığını
artırıcı projeler geliştirmek, halkın çevre bilincini artırmak ve
çevrenin kirlenmesini önleyici tedbirler almak ve uygulamak
halkın bilinçlenmesini sağlamak Müdürlüğümüz çalışmaları
kapsamında yer almıştır.
MİSYONUMUZ
T.C. Anayasası’nın 56. Maddesinde belirlenen “Herkes
sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi
geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini
önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir.” İlkesi doğrultusunda hareket etmek; sağlıklı ve temiz bir
çevre için; uluslararası standartlara uygun çözümler üretmek, uygulamak ve çevre bilinci oluşturmaktır.
VİZYONUMUZ
Müdürlüğümüzün hizmet amacı “ Sürdürülebilir ve yinelenebilir bir çevre yönetim sistemi
oluşturmak için çevre kirliliğini kontrol altına almak, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini
kaldırmak, kaynakları doğru ve verimli kullanarak Alaşehir İlçesi’ni sağlıklı ve güvenilir bir yaşam alanı
haline getirmek” olup; hizmetlerini;
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği
5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, mevzuatlar kapsamında çalışmalarını sürdürmektir.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI
Görev Kapsamı (Yasal Dayanakları):
5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmeliği,
27061 Çevre Denetim Yönetmeliği
2872 Çevre Kanunu
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
5018 Sayılı Kamu
Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu
4734 Kamu İhale Kanunu ve Tebliğler
4735 Sayılı Sözleşme Kanunu
26562 Sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
27601 Sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Yönetmeliği
25791 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
25569 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
25755 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
26952 Atık Yağların (motor vb.) Kontrolü Yönetmeliği
26927 Atık Yönetimi Genel Esaslarına ilişkin Yönetmelik
27533 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

27721 Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
26047 Kentsel Atık su Arıtımı Yönetmeliği
24130 Baz İstasyonlarının Kuruluşu Yönetmeliği
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği (Taslak Yönet.)
Taşınır Mal Yönetmeliği
6245 Harcırah Kanunu ve Tebliğler
Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜNÜN YETKİ, GÖREV VE SORUMLUKLARI
Alaşehir Belediye Başkanlığı adına Müdürlüğü temsil eder.
5393 sayılı Belediye kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer ilgili kanun ve bağlı
yönetmelikleri çerçevesinde, kentimizde doğal kaynakların, çevre sağlığının ve kentin yeşil dokusunun
korunmasına ve geliştirilmesine yönelik öncelikli projeler yapar veya yaptırır. Projelerin uygulanmasını
ve sürdürülebilirliğini sağlar, çevre kirliliği yaratan unsurları tespit eder ve gerekli önlemleri alır veya
aldırır.
Meclis, encümen ve ilgili komisyonlarda müdürlüğü ilgilendiren konularda görev alır.
İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının düzenlenmesinde inceleme kurulu üyesi olarak görev alır.
Müdürlüğün idari ve teknik her türlü işlerini, kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve başkanlık
talimatları doğrultusunda idare eder.
İlgili mevzuat, yetki ve yönetmelikler çerçevesinde uygulama projeleri geliştirir.
Müdürlüğün Çalışma Esaslarını gözden geçirerek plan ve programları yapar ve çalışmaların
programa uygunluğunu sağlar.
Bürolar arasında koordinasyonu sağlayıcı tedbirleri alır ve yapılan işleri denetler.
Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine
sahiptir.
Müdürlüğün ihtiyaçlarını (araç, gereç, doküman vb.) tespit eder, denetimini sağlar ve yerine
getirilmesini takip eder.
Yönetmelik, talimat, yıllık bütçe, stratejik plan, müdürlük bilânço ve personel kadro taslaklarının
hazırlayıp Başkanlığa sunar. Stratejik plan, bütçe, iş yatırım programları ve yasalar uyarınca harcama
yapılmasını sağlar.
Müdürlüğün yetki ve görev alanına giren konularda araştırma yapılamasına karar vermek, bu iş
için gerekli her türlü harcama alım satım, ihale işlerinin teklifini hazırlayıp ilgili birime sunmak,
işlemlerin yürütülmesinin kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
Müdürlüğe bağlı birimler arasında bulunan içme suyu tesislerinden içme suyu temini, kaynakların
korunması, dezenfeksiyonu, klor kontrolü ve mikrobiyolojik ve kimyasal kontrolünü sağlamakla
yetkilidir.
Atık su arıtma tesisinin işletilmesini sağlamak.
Katı atıkların kontrolü,
Tıbbi atıkların kontrolü,
Ambalaj atıklarının kontrolü,
Bitkisel atık yağların kontrolü,
Jeotermal ile ilgili konuların takibini yapmak.
Bağlama kütüklerinin oluşturulması (iç sularda) yapmak.
İlçemizin halk sağlığı açısından karasinek ve sivrisinek mücadelesi sağlamak, kontrolünü yapmak
Büro Sorumlularının (Şef) Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
Birimimiz ile ilgili gelen ve giden evrakların kayıt ve kontrolünü yapmak.
Suma Fabrikasının su sayacı endeksini okumak ve ilgili birimlere tüketim bedelini belirtir belgeyi
hazırlayıp sunmak
Müdürlüğümüze bağlı birimlere hizmet karşılığı alınan mal ve malzemelerin faturalarını kayıt
altına alıp ödeme belgelerini hazırlayıp Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne sunmak.
Müdürlüğümüze bağlı birimlerin mal ve hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin
yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevini yürütmek. Kendi
birimimize ait her türlü harcama için sorumluluk taşımakla yükümlü olmak.
Bütçe, Performans planı, faaliyet raporu stratejik plan, iç kontrol eylem planı hazırlamak.
Bağlı olduğu birimde faaliyet gösteren memurlar ile üst yönetici ve yöneticiler tarafından verilen
diğer işleri yapmak/yaptırmak.
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan motorlu araçlara ihtiyaca istinaden akaryakıt fişi vermek.
Müdürlüğümüz bünyesindeki birimlere malzeme ihtiyacı olduğunda talebe istinaden malzeme
alımı faaliyetini gerçekleştirmek.

İlçemizde çevre ve halk sağlığına zarar verebilecek haşerelere karşı rutin zamanlarda, araştırma
yaparak gerekli tedbirleri alıp ilgili kişilerce ilaçlama işlemini yaptırmak.
Harcama Yetkilisinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
Bütçeye Ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Müdür
aynı zamanda harcama yetkilisidir.
Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar ödenek gönderme belgesiyle,
ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir.
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
Fiziksel Yapı
Müdürlüğümüzün sahip olduğu fiziki kaynaklar, Belediyemiz tarafından sağlanmış olup bu
kaynaklardan azami verim alma, hizmetinde tam randımanlı olarak kullanma, kaynakların bakımına ve
korunmasına ait hususlar öncelikli hedeflerimiz arasındadır.
ÖRGÜT YAPISI
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Çevre Denetim Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
İlçe sınırlarımız içerisinde Çevre Yönetim Sistemi mantığında her türlü çevresel kirlilikle ilgili
2872 sayılı Çevre Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili kanun
ve yönetmeliklere göre denetim ve uygulama faaliyetlerini sürdüren birimdir.
a) Görüntü Kirliliği Kontrolü
İlçemiz sınırları içerisinde konulan her türlü reklam, ilan ve tanıtım elamanları ve benzerlerinin
yol açabileceği görüntü kirliliği ortadan kaldırılarak, kent estetiğine katkıda bulunmayı, reklam asma ve
ticari tabela kullanımını düzenlemeyi ve bu işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle, kamu kurum ve
kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esaslar doğrultusun da gerekli denetimleri yapar.
b) Hava Kirliliği Kontrolü
İlçemiz sınırları içerisinde; her türlü faaliyet sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz ve
buhar halindeki emisyonları kontrol altına almak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan
umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin
ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli kontrolleri yapar.

c) Çevresel Gürültü Kontrolü
1. Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh
sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla; İşletme, Tesis, İşyerleri,
Şantiye alanları ile Rekreasyon ve Eğlence yerlerinin denetimlerini yapar.
2. Yapılan denetimler ve idari yaptırımlar hakkında Çevre ve Orman Bakanlığına belirli
periyotlarla bilgi verir.
d) Atık Su Kontrolü
İlçemiz sınırları içerisinde; atık suların toplanması,
uzaklaştırılması, arıtılması ve deşarjı aşamasında olumsuz
etkilerine karşı çevreyi koruma amaçlı gerekli denetimleri
yapar.
e) Ambalaj Atıkları Yönetimi
Alaşehir Belediyesi Ambalaj Atıkları Yönetim Planı
doğrultusunda belirlenen programa uygun olarak Ambalaj
Atıklarının kaynağında ayrı toplanması sağlar. Ambalaj Atıkları
Ayrıştırma ve Transfer İstasyonunun verimli şekilde işletilmesi
için gerekli denetimleri yaptırır. Çevre ve Orman Bakanlığı ile
gerekli yazışmaların yapılmasını sağlar.
Alaşehir Belediyesi sınırlarında “Bilinçlendirme Eğitimleri” ve “Ambalaj Atıklarının Kaynaktan
Ayrıştırılması” projesi uygulamak.
Alaşehir Belediyesi sınırlarında (okullar, meskenler, kamu kurum kuruluşları, satış noktaları,
fabrikalar vb.) ambalaj atıklarının (kâğıt, karton, cam, plastik, vb.) kaynaktan ayrı toplanmasını
sağlanıp projenin tüm sınırlara yayılması için gerekli çalışmalar yapılıp önlemler almak.
Alaşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan okulları ve mahalleleri tek tek dolaşarak halka
ambalaj atıklarının kaynaktan ayrıştırılması hakkında eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler Atık
Toplama biriminin de desteği alınarak Temizlik İşleri adı altında kampanyalar şeklinde veya özel
olarak düzenlemek.
Ambalaj atıklarının toplanması için Çevre ve Orman Bakanlığında lisans ya da geçici lisans almış
geri dönüşüm firması ile protokol yapılarak atıkların tekrar ekonomiye kazandırılması sağlamak.
Sunulan Hizmetler:
5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve yönetmeliklerin verdiği
yetkiler, Çevre ve Orman Bakanlığı, İlgili Bakanlıklar ve Valilik Talimatları, Belediye Meclis ve Encümen
Kararları doğrultusunda görev yapmak.
Çevre Koruma ve Kontrolü ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda
ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri; kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve
işlemleri yürütmek.
İlgili yönetmelik ve mevzuatlar kapsamında kirliliğe neden olanlar hakkında yasal işlemleri
yürütmek.
Çevre konularına ilişkin yerel ve ulusal basını takip ederek ilgili haber ve yayımları incelemek ve
arşivlemek
Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev alarak iş ve işlemleri yürütmek
Çalışma konularına ilişkin proje ve öneri geliştirmek,
uygulamak.
Birime ulaşan her türlü vatandaş talep ve
şikâyetleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
Hizmet içi eğitim almak ve uygulamak.
Stajyer öğrencilerin mevzuat ve teknik açıdan
yetişmesine katkı sağlamak
Gelişen ve hızla daha çok kirlenen dünyamızda
çevrenin korunmasının önemi her geçen gün artmaktadır.
Bu amaçla dünyamızın geleceğe daha umutla bakabilmesi
için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından sürekli güncellenen
kanun ve yönetmelikleri takip edip tarafımıza görev olarak
alt edilenler tarafımızdan hayata geçirilmektedir.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLER

Atık su Hizmetleri
İçme suyu Hizmetleri
Atıksu Hizmetleri
Atık suların arıtılması arıtılan suyun sulamada kullanılacak asamaya getirilmesi, arıtma
sonucunda oluşan arıtma çamurunun da gübre olarak toprak iyileştirmesinde kullanılacak hale
getirilmesini sağlamak.
Tipi
:Düşük hızlı damlatmalı filtre prensibiyle çalışan bir arıtma tesisidir.
Nüfus
:2012 yılı
48147 kişi
Debi
:Arıtma tesisi giriş debisi yaz dönemi 230 lt/sn ,
Kışlık debi
:180 lt/sn dir.
Proje Debisi
:2000 yılı 155 lt/sn,
2015 yılı
:252 lt sn
Arıtma Tesisi Personel Sayısı:6 Kişi
Arıtma tesisi kapsamına alınan endüstriler
Tariş Üzüm işletmesi, Mezbaha, Küçük sanayi sitesi, 59 adet yaş sebze ve meyve işletmesi,
zeytinyağı imalathaneleri 3 adet, endüstrilerden 1485 kg/gün BOI5 yükü gelmektedir.
Tesis girişin de pissu BOI5 konsantrasyonu 320 mg/ltd ir.
Tesis 1986 yılında inşaatına başlanmıştır. Betonarme yapılar bittikten sonra zeminde yüksek
miktarda bulunan SO4= tuzundan kaynaklanan problemlerden dolayı betonarme yapılar bohçalama
yöntemiyle koruma yoluna gidilmiştir. Ancak yapının temeli zeminle temas halinde olduğundan tam
anlamıyla izolasyon sağlanamamıştır. 1993 yılında geçici kabulü yapılmış olup bir yıl sonra 1994 yılında
kesin kabulü yapılmıştır.
Tesis tanıtımı
Alaşehir pissu arıtma tesisi aşağıdaki ana bölümlerden oluşmaktadır.
Giriş yapısı
Izgaralar
Kum tutucular
Ön Çökeltme havuzları
Terfi Pompa istasyonu
Damlatmalı Filtreler
Son Çökeltme havuzları
Çamur pompa istasyonları
Çamur çürütme havuzları
Çamur kurutma yatakları
Klorlama yapısı ve temas havuzu
Damlatmalı
filtreler
ve
Çamur
çürütme havuzları, çamur kurutma yatakları
ömrünü tamamlamıştır. Tesiste ihtiyaç olan
bölümler Azot giderme ünitesi, Fosfor
giderme ünitesi, yağ tutucu ünitesidir.
Tesiste elektrik hatları toprak altındadır.
Kablolar
kanallardan
geçirilmediğinden,
kablolarda patlama olduğunda kabloları
bulmak zor ve tamiri mümkün olmamaktadır.
Bu tür arızalarda arızayı tamir etmektense
dışarıdan hat çekmek daha ekonomik olmaktadır. Otomasyon kısmı tamamen iptal durumundadır. Tesis
tamamen manüel çalıştırılmaktadır. Atıksu iletim, arıtılmış su iletim ve çamur iletim hatları demir
borular tamamen çürümüş haldedir. Tamiri mümkün olmayacak şekildedir. Mevcut arıtma tesisinde
azot ve fosfor giderme üniteleri olmadığından ileri düzeyde arıtma yapılamamaktadır. Bu nedenlerden
dolayı 2008 aralık ayında arıtma tesisi proje ihalesi yapıldı. 2013 yılında arıtma tesisi yapım ihalesi
yapılması hedeflenmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığının yardım ve destekleri ve İller Bankası A.Ş.’
den alınacak kredi ile yapımına başlanılacaktır.
Hizmet alanı:
29.744.000 m2
Hizmet edilen nüfus:
48147 KİŞİ (içme suyundan faydalanan nüfus)
Atıksu arıtma tesisi kapasitesi:
7.947.072 m3/YIL

Atıksu Arıtma Tesisinden Görünümler;
Atıksu Arıtma Tesisi damlatmalı filtre havuzlarından görüntüler;

Burgulu pompa istasyonundan görünüm;

Çamur kurutma havuzları;

Çökeltme havuzlarından görünüm;

İçmesuyu Hizmetleri ve Tesisleri
İlçemizde yaşayan insanların ferah bir şekilde yaşaması, vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine
çağın gerektiği biçimde cevap verebilmek için altyapı çalışmaları yapmaktır..
Hizmet alanı
Hizmet edilen nüfus
Su kaynaklarının hacmi
Baraj İçme Suyu Tesisi Personel Sayısı
İçme suyu arıtma tesisleri kapasitesi
Ortalama Kullanılan Su Miktarı
İsale hattı uzunluğu

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

İçmesuyu tesisleri terfi binasından görünümler;

Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün 2012 yılı genel bilgileri, amaç, hedef ve faaliyetlerine ilişkin
rapor elimizdeki verilerin ön yargısız ve tarafsız bir tarzda değerlendirilmesiyle sadelik ilkeleri
doğrultusunda, eksiksiz ve tüm faaliyet sonuçlarına açıklama getirebilecek tarzda hazırlanarak aşağıda
sunulmuştur.
MİSYON VE VİZYONU
Belediyenin organları tarafından alınan kararları dürüst bir şekilde uygulamak mevcut
kaynaklarımızı etkili ve verimli bir şekilde vatandaşlarımızın lehine kullanmak, vatandaşlarımız için
verilen temizlik hizmetlerini en iyi şekilde uygulamak; İlçemizdeki yaşam kalitesini yükselmek;
Halkımıza kaliteli, temiz ve yaşanılabilir bir çevre oluşturmaktır.
EVSEL NİTELİKLİ ATIKLARIN TOPLANMASI,
TAŞINMASI VE BERTARAFI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve
depolanması ile ilgili tüm hizmetleri yapmak ve yaptırmak 5393 sayılı Belediye Kanununa göre
belediyelerin görev ve yetkilerindendir.

2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler Belediyelere insan ve çevre
sağlığı açısından önemli görev ve yükümlülükler vermiştir.
Şehrimizde konut ve işyerlerinde oluşan ortalama 75 – 85 ton / gün miktarındaki evsel nitelikli
atıklar, işçiliği özel sektörden araç ve hizmet alımı ihalesi suretiyle karşılanmak üzere
gerçekleştirilmektedir. Hizmet alımı yolu ile evsel atıkların toplanması ve taşınması işi için, cadde ve
sokakların süpürülmesi işi için 110 işçi çalışmaktadır.
YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Belediye sınırları içerisinde yer alan yerleşim alanlarında üretilen günlük çöp ve atıkları
toplayarak, çöp deponi alanı yerine taşımak.
Belediye sınırları içerisinde binalar ile imarlı arsaların önüne kentin görünümünü bozmayacak
şekilde çöp bidonu ve konteynırları koymak.
Kentin cadde ve sokaklarını devamlı olarak süpürmek ve temiz tutmak.
Kent içinde yer alan pazar yerinin temizliğini yapmak, biriken atıkları kaldırmak.
Kendi birimiyle ilgili harcamalarının bütçe hazırlığını yapmak,
Belediye Başkanlığına karşı Temizlik İşleri Müdürü, birimi ile ilgili iş ve işlemlerin eksiksiz ve
kusursuz yürütülmesinden sorumludur.
Büro Sorumlularının (Şef) Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
Sorumlulukları
Temizlik işleri gerçekleştirme yetkilisi ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak iş ve işlemleri
gerçekleştirir.
Temizlik işleri malzeme alımı takibini yapmak,
Çöp deponi alanında makinelerin kontrolü ve takibini yapmak.
Çöp deponi alanında yapılacak ilaçlamanın takibini yapmak.
Yetkileri
Müdürlüğümüz
hizmetlerinde
kullanılan
makinelerine akaryakıt fişi vermek.

ilaçlama,

iş

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
FİZİKSEL YAPI
Kontrol Çavuşu ( ŞİRKET İŞÇİSİ )

2 KİŞİ

Şantiye Bekçisi ( ŞİRKET İŞÇİSİ )

3 KİŞİ

Dozer Operatörü ( ŞİRKET İŞÇİSİ )

1 KİŞİ

Kadrolu Temizlik İşçisi

3 KİŞİ

Şirket İşçisi

110 KİŞİ

SIRA
NO

ARAÇ ve EKİPMAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MİKTARI
( ADET )

KAPASİTE

1

Presli Çöp Kamyonu

5

8 + 1 m3

2

Yüksek Basınçlı Konteynır Yıkama Sistemli Sıkıştırmalı Çöp
Kamyonu

1

15 + 1,5 m3

3

Kamyonet

1

Çift Kabin Pick-Up

4

Motosiklet

2

2 Kişilik

5

Römorklu ( Damperli ) Traktör

4

50 Hp Gücünde

6

Vakumlu Yol Süpürme Aracı

1

7

Hidrostatik Tip Süpürme Makinesi

1

Çöp Haznesi 6 m3
Hacimli
Benzinli, Elle
Kumandalı

Toplam 110 kişi ile 6 Adet Sıkıştırmalı Kamyon, 4 Adet Römorklu Traktör, 1 Adet Çift Kabinli
Pick-Up Kamyonet, 2 Adet Motosiklet ,1 Adet Vakumlu Yol Süpürme Aracı ve 1 Adet Hidrostatik Tip
Süpürme Makinesi ile ilçemiz halkına temiz ve kaliteli bir çevre için hizmet verilmektedir.
ÖRGÜT YAPISI
Temizlik İşleri Müdürlüğünün örgüt yapısı aşağıdaki tablo olduğu gibidir.

MÜDÜR
MEMUR VE TEKNİK
PERSONEL
ÇAVUŞLAR
BELEDİYE VE ŞİRKET
İŞÇİLERİ

İŞ AKIM ŞEMASI
Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ( 110 KİŞİ ) iş akım şeması
aşağıda gösterilmiştir.

TEMİZLİK İŞÇİLERİNİN
TOPLANDIĞI TEMİZLİK
ŞANTİYESİ

VARDİYALARIN ŞEHİR
MERKEZİNE DAĞILIMI

SABAH
VARDİYASI

ÖĞLE
VARDİYASI

AKŞAM
VARDİYASI

GECE
VARDİYASI

BİLGİ VE TEKNELOJİ KAYNAKLARI
BASILI KAYNAKLAR: (MEVZUATLAR)
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5393 Sayılı Yeni Belediye Kanunu
İNSAN KAYNAKLARI:
ADI SOYADI

KADRO ÜNVANI

KADRO DERECESİ

Halil KOÇ

Çevre Mühendisi

1/4

Enver AKSU

Memur

3/2

Gerçekleştirme Yetkilisi ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi görevleri Enver AKSU tarafından
yürütülmekte
olup;
Harcama
Yetkiliği
Görevi
Çevre
Mühendisi
Halil
KOÇ
tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Sunulan Hizmetler:
Alaşehir sınırları içinde açığa çıkan katı atıkların
çevre ve sağlık koşullarına uygun olarak 15 mahalle ve
mücavir alanların çöplerini her gün ve gün aşırı olmak üzere
programlı bir şekilde toplatılmaktadır.
Vatandaş tarafından
zamansız çıkarılan iri katı
atıklar (koltuk, çekyat, tahtalar v.b), dereler, boş arsa ve
alanlar temizlenip küçük çaplı çöpler kaldırılmaktadır.
Şehrimizin çöplerini toplayıp çöp alanına naklini
sağlamak;
Şehrimizin cadde ve sokaklarını süpürmek ve temiz
tutmak;
Şehrimizin ihtiyacı olan yerlere çöp konteynırları ve çöp varilleri koymak;
Hizmetin kalitesini yükseltmek;
Halkımıza temiz ve ferah bir ortam sunmak;
Şehrimiz çöplüğünün ilaçlanması, yaz aylarında sürekli ilaçlanıp kokudan ve haşerelerden
korunması sağlamak;
TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
EVSEL ATIKLARIN TOPLANMASI

HER GÜN

İLÇEMİZ CADDE VE SOKAKLARIN SÜPÜRÜLÜP, TEMİZLENMESİ

HER GÜN

PAZAR YERLERİNİN TEMİZLENMESİ VE YIKANMASI

156 KEZ

ÇÖP KONTEYNIRLARININ VE ÇÖP VARİLLERİNİN İLAÇLANMASI

HAFTADA 1 GÜN

ÇÖP DEPONİ ALANININ İLAÇLANMASI

HAFTADA 2 GÜN

ÇÖP KONTEYNIRI ALIMI

330 ADET

ÇÖP VARİLİ ALIMI

577 ADET

DIŞ MEKAN ÇÖP KOVASI ALIMI

115 ADET

OKULLARIN VE RESMİ DAİRELERİN ÇÖPLERİNİN TOPLANMASI

HER GÜN

2012 YILI LARVASİT MÜCADELEDE KULLANILAN İLAÇ

181 LİTRE

2012 YILI UÇKUN MÜDACELEDE KULLANILAN İLAÇ

620 LİTRE

Belediyemiz Mücavir alanında bulunan tüm çöp konteynır ve çöp varillerinin dezenfeksiyon ve
haşerelerden arındırmak için ilaçlamaları periyodik olarak haftada bir ( 1 Gün ) yapılmıştır.
İlçemizde bulunan harabe evlere, Belediye Meclisinin almış olduğu ücret kararına istinaden ücret
mukabilinde istenilen evlere ilaçlama personelimiz tarafından yapılmıştır.
İlçemiz çöp deponi alanına günlük yaklaşık 85 ton evsel nitelikli atık Belediyemiz Temizlik işleri
personel ve araçları ile toplanıp götürülmektedir.

İlçemiz çöp deponi alanından görüntüler;

Temizlik İşleri Müdürlüğünce ilçemiz halkının rahat, temiz bir çevre ve ferah bir yaşama ortamı
sağlamak amacıyla kullanmakta olduğumuz araç ve ekipmanlarımız aşağıda belirtilmiştir.
1 adet 15 + 1,5 m3’lük yüksek basınçlı konteynır yıkama sistemli sıkıştırmalı çöp kamyonundan
görünüm.

5 adet 8 + 1 m3 presli çöp kamyonlarından görünüm;

1 adet benzinli, elle kumandalı vakumlu
hidrostatik tip süpürme makinesinden görünüm;

1 adet 6 m3 çöp haznesi bulunan
vakumlu yol süpürme aracından görünüm;

İlçemizde çevre ve halk sağlığı açısından, halkımıza zarar verebilecek sinek, haşere vb. durumlar
göz önüne alınarak rutin bir şekilde çöp konteynırı ve çöp bidonlarının ilaçlaması yapılmıştır.

Müdürlüğümüzce sunulan hizmetler;
- İlçede sosyal, kültürel, eğitsel, sportif alanlarda faaliyetler göstererek halkın yaşamını
kolaylaştırmak ve kalitesini artırmak.
- Resmi ve özel günlerin en etkili şekilde kutlanmasını sağlayarak halkın yurttaşlık bilincini
güçlendirmek
- Çeşitli yaş guruplarının ihtiyaçlarına uygun etkinlikler yapmak ve bunları gerçekleştirmek için
mekanlar sağlamak.
- Engelli ve özel ilgi guruplarının ihtiyaçlarına yönelik etkili faaliyetler yürütmek.
- Çeşitli konularda yarışmalar düzenleyerek sosyal hayatı canlı tutmak.
- Şehir merkezlerinde ve mahallelerde sosyal hayatı canlandıracak etkinlikler düzenlemek.
- Kamu Kurumları ile sosyal içerikli vakıf ve derneklerle koordineli çalışmalar yapmak.
- Müdürlüğü ilgilendiren tüm resmi yazışmaları yürütmek, evrakların ve e-maillerin takibini
yaparak sonuçlandırmak,
Tüm bu hizmetlerimiz kapsamında gerçekleştirilen faaliyet ve etkinliklere ait bilgiler aşağıda
konularına göre sunulmuştur.

-

Sosyal ve Kültürel Hizmetler;
Kültür Merkezleri
Kütüphaneler
Spor Merkezleri
Dinlenme Evleri
Tiyatro Sahneleri ve Tiyatro Gösterileri
Konserler
Sinema Gösterisi
Resmi ve Özel Günlerdeki Etkinlikler
Törenler
Yürüyüşler
Geziler
Piknik
Yarışmalar
Turnuvalar
Festivaller
Anma
Anne Baba Adaylarına Çocuk Yetiştirme Eğitimi Verilmesi
Engelliler, kadına şiddet ve zararlı alışkanlıklarla ilgili panel konferans ve seminer düzenlemek
İCRAATLARIMIZ
— İmaj tanıtım ve bilgilendirme hizmetleri: Kamera Fotoğraf Çekimleri, Aylık Belediye Gazetesinin
Basım ve dağıtımı
— Geleneksel Hale getirilen Ramazan Şenlikleri ve Ramazan Ayına Özel İftar Çadırı
— Cenazelere Gönderilen Araçlar ve
Cenaze Çadırları
— Cenazelerin Günlük olarak Pazar
Camii’nde bulunan panoya Afişe
edilmesi
— Basın ve Halkla ilişkiler(Beyaz masa)
hizmetleri
— İstek ve şikâyetlerin takibi
— Festival ve diğer etkinliklerin
organizasyonu
— Kitap, dergi, bülten ve diğer yayın ve
ilan hizmetleri
— Kültür sanat, müze ve turizm
hizmetleri
— Sportif faaliyetler
— Tören, temsil, ağırlama ve protokol
hizmetleri
— Sergi ve fuar düzenleme ve organizasyon hizmetleri
— Engellilerle sürekli iletişim ve sorunlarına çözüm üretmek
— Çocuk Meclisi
— Tiyatro Kulübü
— Kabir Ziyaret Servisi( Cuma ve Bayram Arife Günlerinde)

21 OCAK 2012 AĞRISIZ DOĞUM VE MENAPOZ KONULU SEMİNER
SOSYAL SORUMLULUK PROJEMİZ
KAPSAMINDA CAN HASTANESİNİN
KATKILARIYLA DÜZENLEMİŞ OLDUĞUMUZ
“AĞRISIZ NORMAL DOĞUM VE MENAPOZ” KONULU
SEMİNER 21 OCAK 2012 CUMARTESİ GÜNÜ
ALAŞEHİR
KÜLTÜR
MERKEZİ’NDE
YAPILDI.
VATANDAŞLARIMIZIN
İLGİYLE
İZLEDİĞİ
VE
DİNLEDİĞİ
SEMİNERDE
CAN
HASTANESİ
DOKTORLARINDAN SAFİYE AKANSU SAYLIK VE
MUZAFFER KESKİNER SORULARA DA CEVAP
VERDİ.

07-08 NİSAN 2012 SAFARİ SİRKİ

SAFARİ
SİRKİ
ALAŞEHİR
BELEDİYESİ’NİN
KATKILARIYLA BELEDİYE SPOR TESİSLERİNDE
SİRK ÇADIRINDA İKİ GÜN BOYUNCA GÖSTERİ
YAPMIŞTIR.
GÖSTERİLERDE
İLLİZYON,
AKROBASİ VE SİRK HAYVANLARININ GÖSTERİLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜR.
10 MART 2012 CUMARTESİ REFLÜ KONULU
SEMİNER
DEVAM EDEN SAĞLIK SEMİNERLERİMİZE BİR
YENİSİ DAHA ALAŞEHİR HALK EĞİTİM MERKESİ
KONFERANS SALONU’NDA REFLÜ HASTALIĞI VE
AMELİYATLARI KONUSUYLA YAPILDI. SEMİNERE
HALKIMIZDAN İLGİ BÜYÜKTÜ. SALİHLİ CAN
HASTANESİ’NİN
OPERATÖR
DOKTORLARINDAN
GENEL
CERRAHİ
UZMANI
SERKAN
AYHAN
VATANDAŞLARIMIZI REFLÜ HASTALIĞI VE KAPALI
LAPAROSKOPİK REFLÜ AMELİYATI
HAKKINDA
SEMİNERE KATILAN VATANDAŞLARIMIZA BİLGİLER VERMİŞTİR.
11 NİSAN 2012 ÇARŞAMBA
TÜRK SANAT MÜZİĞİ BAHAR KONSERİ
HER YIL OLDUĞU GİBİ BU YIL DA KANSERLERİNİ
YOĞUN
İLGİYLE
SÜRDÜREN
ALAŞEHİR
BELEDİYESİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROMUZ,
PINAR DÜMBEK’İN SUNUMUYLA
VE TRT
SANATÇISI SAYIN AYŞE TAŞ YÖNETİMİNDE
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ALAŞEHİR MESLEK
YÜKSEK OKULU ANFİ SALONU’NDA BAHAR
KONSERİ VERMİŞTİR.

14-21 NİSAN 2012 KUTLU
DOĞUM HAFTASI ETKİNLİKLERİ
KUTLU DOĞUM HAFTASI 1421 NİSAN 2012 TARİHLERİ
ARASINDA İLKÖĞRETİMLER ARASI
BİLGİ YARIŞMALARI, KAN BAĞIŞI
KAMPANYASI, RESMİ
DAİRELER/ESNAF ZİYARETLERİ
HAFTANIN ANLAM VE ÖNEMİNİ
ANLATAN KONFERASLARLA
KUTLANDI.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
4. ULUSLAR ARASI ÇOCUK ŞENLİKLERİ
ROMANYA VE BULGARİSTAN’DAN GELEN MİSAFİR
ÖĞRENCİLER İLÇE OKULLARINDA EĞİTİM GÖREN
ÖĞRENCİLERİMİZİN MİSAFİRPERVERLİĞİYLE
AĞIRLANIP, HALK DANSLARINI
SERGİLEMİŞLERDİR.

ALAŞEHİR BELEDİYESİ ÇOCUK TİYATROSU’NUN
HAZIRLADIĞI OTOGARGARA İSİMLİ TİYATRO
ALAŞEHİR KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DÖRT SEANS
HALİNDE GÖSTERİM YAPMIŞTIR

8-9-10 HAZİRAN 2013
1. TÜRK CHOPPER ENDURO RACİNG MOTOR FESTİVALİ VE FETTAH CAN KONSERİ

BU YIL İLKİ DÜZENLENEN TÜRK THOPPER MOTOR FETİVALİNE
ÜLKEMİZİN DÖRT BİRYANINDAN GELEN MOTORCULAR İLÇEMİZ
ALAŞEHİR’E RENK KATTI. FESTİVAL SÜRESİNCE TÜM MOTORCULAR
VE ONLARIN TAKİPÇİLERİ KENAN EVREN PARKI’NDA AĞIRLANDI.
8 HAZİRAN AKŞAMI POP SANATÇISI FETTAH CAN İLÇE
STADYUMUNDA HALKIMIZA COŞKULU BİR KONSER VERDİ

23 HAZİRAN 2012
TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ

UZUN YILLARDIR ÇALIŞMALARINI BAŞARIYLA
SÜRDÜREN VE VERDİKLERİ KONSERLERLE
İZLEYİCİLERDEN BÜYÜK ALKIŞ ALAN ALAŞEHİR
BELEDİYESİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU,
KONSERİNİ TOPTEPE’ DE VERDİ.
KONSERE HALKIN İLGİSİ BÜYÜKTÜ VE GEÇ
SAATLERE KADAR DEVAM ETTİ.

04-17 AĞUSTOS 2012 RAMAZAN ŞENLİKLERİ VE KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ

GELENEKSEL HALE GETİRDİĞİMİZ RAMAZAN ŞENLİKLERİ VE ALTINCI ULUSLAR ARASI KÜLTÜR
VE SANAT FESTİVALİ İLÇE STADYUMU ÇEVRESİNDE YAPILMIŞTIR.
RAMAZAN ŞENLİKLERİMİZİN İLK GÜNÜNDE DOĞUŞ,
ONİKİNCİ
GÜNÜNDE
DE
KOLPA
GRUBU
İLÇE
STADYUMUNDA ÇOŞKULU BİR KONSER VERMİŞTİR.
AYRICA RAMAZAN ŞENLİKLERİNDE GELENEKSEL HALE
GETİRDİĞİMİZ DİLEYİŞ SES YARIŞMASI DA DÜZENLENMİŞTİR.

28-29-30 EYLÜL 2013 CİRİT ŞAMPİYONASI

ALAŞEHİR BELEDİYESİ VE UŞAK İLİ EŞMELİLER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA
DERNEĞİNİN BİRLİKTE DÜZENLEMİŞ OLDUĞU CİRİT MÜSABAKASI ALAŞEHİR-DENİZLİ ASFALTI SEÇİL
OTEL YANINDA BULUNAN HAZIRLANMIŞ ALANDA DÜZENLENMİŞTİR. ŞAMPİYONA ÜÇ GÜN
SÜRMÜŞTÜR.

CİRİT ŞAMPİYONASI’NA SELENDİ, UŞAK, ERZURUM VE ERZİNCAN’DAN GELEN SEÇİLMİŞ AT
GRUPLARI VE BİNİCİLERİ KATILMIŞLARDIR. ŞAMPİYONAYI SEYRETMEK İÇİN ÇEVRE İL VE İLÇELERDEN
İZLEYİCİLER İLÇEMİZİ ZİYARET ETMİŞTİR.

19–20–21 EYLÜL 2013 ALAŞEHİR BAĞBOZUMU ŞENLİKLERİ VE TARIM FUARI
İLÇEMİZ
ALAŞEHİR’İN
DÜŞMAN
İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 90. YILDÖNÜMÜ
MÜNASEBETİYLE DÜZENLENMİŞ OLAN RESMİ
KUTLAMALARIN AKABİNDE ALAŞEHİR BELEDİYESİ
VE ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN
HAZIRLANAN 30. BAĞBOZUMU ŞENLİKLERİ VE
TARIM FUARI İLÇE STADYUMU GİRİŞİNDE
DÜZENLENMİŞTİR.
BAĞBOZUMU
ŞENLİKLERİ
NEDENİYLE
YAPILACAK OLAN EMRE AYDIN VE POP STAR
SEVCAN
KONSERLERİ
YAŞANAN
TERÖR
SALDIRILARINDAN DOLAYI İPTAL EDİLMİŞTİR.

YAZ SPOR OKULLARI

Yaz spor okullarımız her yıl olduğu gibi eğitim ve
öğretim yılının bitiminde başlamaktadır.
Kurslarımıza, ilçe merkezinde yaşayan ilköğretim
ve ortaöğretim öğrencileri katılmaktadır.
KUSİYERLER Belediyemiz servis araçlarıyla kurs
programı dahilinde önceden belirlenmiş
noktalardan alınıp kurs alanlarına taşınmaktadır.
Karate kursumuz yıl boyunca devam
etmektedir. Ayrıca lisanslı olan bütün karate
kursiyerlerimiz katıldığı müsabakalarda Türkiye
dereceleri almaktadır.

ALAŞEHİR’İN SESİ GEZETESİ
İlçemiz Alaşehir’de yapılan faaliyetlerin düzenli olarak halka duyurulması amacıyla hazırladığımız
Alaşehir’in Sesi gazetesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, her ay düzenli olarak
ilçemiz halkına ve resmi kurumlara dağıtılmaktadır. İçerik olarak gazetemizde faaliyetler ve ayrıca vefat
eden vatandaşlarımızın aylık cenaze listesi bulunmaktadır.

A- İDERENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Halkımıza ve personelimize en iyi, en kaliteli hizmeti vermeyi düşünen idaremizin amaçları ve
hedefleri;
 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesinde,
Personelin tamamını, sürekli hizmet eğitime tabi tutmak,
Kurum kültürünün ve kolektif çalışma bilincinin oluşturulması.
Çalışanların motivasyonlarını ve verimlilik düzeylerinin arttırılması.
 Mali Yapının Güçlendirilmesinde,
Kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak,
Belediye gelirlerinde sürekli artış sağlamak,
Alternatif gelir kaynakları üretmek.
 Çağdaş
Yönetim
Anlayışı
ve
Kent
Bilincinin
Geliştirilmesinde,
Halkın karar ve hizmet sürecine katılımını ve
bilgilendirilmesini sağlamak.
Kentlilik bilincini ve temiz toplum kültürünü
benimsetmek için çalışmalar yapmak.
Etkin ve verimli hizmet için kurumsal altyapının güçlendirilmesi amaçlı hizmet binası yapmak,
Belediyenin tüm faaliyet ve hizmetlerinin en iyi şekilde tanıtımının yapılması
Halkın istek ve şikâyetlerini en kısa zamanda ve kolay iletmesini sağlamak.
 Çevrenin ve Ekolojik Dengenin Korunmasında,
Hava kalitesinin standardını yükseltmek ve yakacak ve baca kontrolleri yapmak,
İçme suyu kalitesinin arttırılması için çalışmalar yapmak,
Katı atık bertaraftı ve geri dönüşümünün sağlanması için kalıcı çözümler yaratmak,
 Şehir Temizliği ve Aktif Yeşil Alanların Standartlarını Yükseltilmesinde,
Genel temizlik hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasının devamının sağlanması,
Kişi başına düşen aktif yeşil alanların arttırılması,
 İmar Faaliyetlerinin Koordine edilmesini ve Denetlenmesini Gerçekleştirilmesinde,
Kentsel Dönüşüm Alanları için gerekli plan ve projelendirme çalışmaları Yapmak,
Şehir Merkezi içerisinde yenileme ve uygulama projeleri yaratmak ve yapmak,
Toplu konut alanları üretmek,
Kaçak yapı ve gecekonduyla etkin mücadele üretmek ve uygulamak,
 Altyapının Planlanması ve Koordinasyonunun Sağlanmasında, Yeni yollar açmak, kavşak, refüj ve
Trotuarları oluşturmak,
Bozulmuş olan kaplamaları yenilemek,
Mevcut baca ve ızgaraların kontrolünü, temizlenmesini ve ilavelerini yapmak,
 Şehrin cadde ve sokaklarında ulaşımının rahatlaması doğrultusunda Doğru ve Etkin şekilde
Planlamasının Gerçekleştirilmesinde,
Trafik planlaması ve düzenlemeleri yapılmasında etkin rol almak ve uygulatmak,
Trafik ışıklarının düzenlenmesinde ve ilavelerinin edilmesinde çalışmalar yapmak,
 Halkımızın Bedensel ve Ruhsal Sağlığını En İyi Hale Getirilmesinde çalışılmasında;
İhtiyacı olup da sağlık hizmeti ulaştırılması gereken herkese hizmet ulaştırmak,
İşletmelerin ruhsat koşullarına uygunluğunun kontrolünü yapmak,
Halkımızın tükettiği gıdaları tamamen hijyenik hale getirmek.
Halkımızın başıboş sokak hayvanlarından zarar görmesini engellemek,
Defin ve mezarlık hizmetlerinde halk memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak.
 Sosyal Refahın Arttırılmasında;
Engelli vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltmek,
İhtiyaç sahiplerinin adresleri, kimlik bilgileri ve ihtiyaçlarının tespiti
Hayırseverleri teşvik etmek ve yardımlara destek kampanyaları başlatmak,
 Gençlik ve Spor Hizmetlerini Etkinleştirilmesinde destek verilmesinde;
Sporun çeşitlendirilmesinde çalışmalar yapmak,
Amatör sporun desteklenmesinde çalışmalarda bulunmak,
 Kentin, Kültür ve Sanat Alanında Gelişimini Arttırmak
Arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanlarının yaşatılmasında çalışmaları sürdürmek,
Anma günleri düzenlemek,
Çocuk ve gençlik festivalleri düzenlemek
 Tanıtım ve Bilgilendirme Çalışmalarını En Etkin Şekilde Gerçekleştirmek
Şehrimizi en iyi şekilde tanıtmak, yatırımcı ve sanayicilere destek vererek yapılanmalarına teşvik
etmek,
 Tarım Topraklarının Korunması ve Üretimin Planlanmasında;
Tarımsal Üretimin Planlamasına katkı sağlamak,
Tarımsal Ekonominin Çeşitlendirilmesinde destek vermek,

Tarım Ürünlerinin Pazarlanmasında Gerekli Hizmetlerin desteklenmesinde;
Toptancı Hal’e gelen ürünleri girişte kayıt altına almak, çıkış kontrolünü yapmak, Toptancı hal
içerisindeki esnafların birbirleriyle ve idaremizle seri ve ekonomik olarak haberleşmesinin
sağlanması, Toptancı hal dışındaki kayıtsızlığı önlemek amacıyla pazaryerleri ve yol
denetimlerinin devamının sağlanması,
 Belediyemiz Sorumluluk Alanlarında Emin, Güvenli ve Huzurlu şehir Ortamı sağlanmasında;
Kolluk kuvvetlerine şehir güvenliği ve ruhsatlandırmalar konusunda yardımcı olmak.
Halka açık olan ziyaret, dinlenme, tarihi ve kültürel yerlerin güvenliğini sağlamak
 Belediyenin Tüm Sorumluluk Alanlarında Gerekli Zabıta Hizmetlerini verilmesinde;
Zabıta personelini hizmet içi eğitime tabi tutmak
Gıda denetim ekibi, çevre sağlığı ekibi, imar denetim
ekibi gibi ekip kurma çalışmalarını sürdürmek,
 İtfaiye Teşkilatı İle En Üst Düzeyde Can ve Mal
Güvenliğini Sağlanması,
İtfaiye
personelinin
mesleki
kalite
düzeyinin
arttırılmasını sağlamak,
Araç ve teçhizat modernizasyonuna önem vererek
gerekli çalışmaları yapmak,
 Sivil Savunma ve Afet hallerinde tedbirlerin alınmasında,
Personele eğitim sağlanmasın sağlamak,
Bu hallerde acil kullanılacak araç ve teçhizat ekipleri
oluşturma çalışmalarını yapmak,


B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER



















İş akışlarımızı sürekli iyileştirerek, zaman ve kaynak tasarrufunda bulunmak,
Performans esaslı bir yönetim sergilemek,
Doğru bilgiyi, doğru yerde ve doğru zamanda kullanmak,
Bilimsel ve sosyal aktivitelerle çalışanlarımızın kapasitelerini sürekli geliştirmek,
Paydaşlarımızla olan ilişkilerimizi sürekli
olarak canlı tutmak,
Paydaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını
sürekli göz önünde bulundurmak ve
Paydaşlarımızın
yönetime
katılımlarını
sağlamak,
Kurumsal bağlılığı artırmak,
Teknolojiyi
sürekli
takip
etmek
ve
teknolojik
uygulamaları
belediye
hizmetlerinde kullanmak,
Sosyal birliktelik ve sosyal dayanışmanın
sağlanması için gerekli olan aktiviteleri
gerçekleştirmek,
İnsan kaynakları yönetiminde tecrübe,
yetenek ve liyakati esas almak,
Tarihi mirasımızı korumak ve bu mirası gelecek nesillere en iyi şekilde taşımak,
Kültürümüzü sürekli olarak canlı tutmak,
İlçemizde bulunan turizm potansiyellerini harekete geçirmek,
İstihdamı ve üretimi teşvik etmek,
Daha sağlıklı ve ahlaklı gençler yetiştirmek için spora ve
amatör sporculara destek vermek,
C- DİĞER HUSUSLAR











Temel

Görevde bilgilendirme ve eşitlik esastır.
Görev uygulamalarında dürüst ve adil olunacaktır.
Sunulan hizmetler çözüme yönelik olacaktır.
Vatandaşlarımıza saygı esastır.
Yasaların verdiği görevin yerine getirilmesinde eşit ve şeffaf olunacaktır.
Çalışanların mesleki ve davranış eğitimlerine önem verilecektir.
Personelimiz takım ruhu ve işbirliği inancı ile çalışacaktır.
Mesleği ve kurumu küçük düşürecek davranışlara fırsat verilmeyecektir.
Verilen hizmetlerde kalite ön planda olacaktır.
Verilen hizmette politik amaç güdülmeyecektir.
prensibimiz vatandaş memnuniyeti olacaktır.

A- MALİ BİLGİLER
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2012 mali yılı bütçe uygulamamız:
2012 mali yılı Belediyemiz Bütçesi hazırlanması amacı ile Başkanlığımızın
08.06.2010 Tarih ve 146-14 Sayılı Bütçe çağrısına ilişkin talimat yazıları üzerine Belediye harcama
birimlerinin gider bütçesi teklifleri olan 2012 yılı için 52.380.512,00 TL. 2013 yılı için 43.985.227,00 TL.
2014 yılı için 33.670.909,00 TL. , tabloda görüldüğü gibi oluşmuş,
Kod
no
01

Gelir türü
Personel Giderleri

02

S.G.K. Devlet Primi Gid.

03

Mal Ve Hizmet Alımları

04

2012
TAHMİNİ

2013
TAHMİNİ

2014
TAHMİNİ

4.917.963,83

5.222.658,00

5.566.478,00

909.461,17

991.170,00

1.085.860,00

18.480.053,00

19.125.350,00

19.563.521,00

Faiz Giderleri

250.000,00

250.000,00

250.000,00

05

Cari Transferler

922.001,00

1.022.001,00

1.122.001,00

06

Sermaye Giderleri

24.301.033,00

14.374.048,00

2.783.049,00

09

Yedek Ödenekler

2.600.000,00

3.000.000,00

3.300.000,00

52.380.512,00

43.985.227,00

33.670.909,00

T O P L A M

2012 yılı için 28.000.000,00. TL. 2013 yılı için 29.000.000,00 TL. 2014 yılı için ise
31.000.000,00 TL. tahmini gelir ede edileceği, fakat yatırım giderlerinin oluşmasında banka kredisi ile
borçlanmaya gidilerek birçok yatırımın 2012 yılı içinde bir kısım yatırımın da 2013 yılı içinde
sonuçlanması gerektiği ve bunun önemi Harcama Yetkililerince bildirilmesi tarafımca da onaylanmış
olmasından dolayı 2012 yılı için 20.000.000,00 TL., 2013 yılı için 10.000.000,00 TL.2014 yılı için ise
1.000.000,00 TL. kredi alınacağı düşünülerek 2012 yılı tahmini bütçesinin 48.000.000,00 TL. 2013 yılı
tahmini bütçesinin 39.000.000,00 TL. ve 2014 yılı tahmini bütçesinin 32.000.000,00 olarak gelir bütçesi
ile Başkanlığımca, bütçe denkliğinin sağlanması amacıyla gelirlerin giderleri karşılamaması durumu
görüldüğünden aradaki fark ilk olarak gider bütçesinde öngörülen birim ödenek tekliflerinden indirim
yapılarak bütçe denkliği sağlanmaya çalışılmıştır.
Kod
no

2012
TAHMİNİ

2013
TAHMİNİ

2014
TAHMİNİ

4.917.620,85

5.219.297,00

5.581.667,00

909.460,15

991.520,00

1.084.290,00

01

Gelir türü
Personel Giderleri

02

S.G.K. Devlet Primi Gid.

03

Mal Ve Hizmet Alımları

15.947.873,00

15.071.128,00

16.695.988,00

04

Faiz Giderleri

350.000,00

400.000,00

450.000,00

05

Cari Transferler

721.001,00

781.001,00

851.001,00

06

Sermaye Giderleri

22.054.045,00

13.537.054,00

4.337.054,00

09

Yedek Ödenekler

3.100.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

48.000.000,00 39.000.000,00

32.000.000,00

T O P L A M

Kod
no
01
03
04
05
06

Gelir türü
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış Ve Yardımlar
Diğer Gelirler
Sermaye Gelirleri
T O P L A M

2012
TAHMİNİ
3.600.000,00
7.858.000,00
20.000,00
36.337.000,00
185.000,00

2013
TAHMİNİ
4.029.000,00
7.415.000,00
20.000,00
27.426.000,00
110.000,00

2014
TAHMİNİ
4.459.000,00
8.014.000,00
20.000,00
19.392.000,00
115.000,00

28.000.000,00

28.700.000,00

29.300.000,00

Tabloda görüldüğü gibi hazırlanan Bütçenin aynen kabulüne ve Başkanlığa geri iade edilmesine, 2012
Ekim Ayı içersinde yapılacak Meclis Toplantısında görüşülmek üzere Ekim ayının 1. gününden önce
Belediye Meclisine sunulmasına şeklindeki ENCÜMEN Kararı alınmış.

04.10.2011 tarih ve 2011 / 12–5 sayılı kararı ile Bütçe Komisyonuna havale edilmiş, Komisyon
incelemesi sonucu 20 Ekim 2011 tarih ve 2011/12-3. oturum sayılı 2. Belediye Meclisi toplantısında
havalesi yapılmıştır.
Görüşülen bütçe 48.000.000,00 TL olarak kabul edilmiş ve gelir bütçesi ile denklik sağlanmıştır.
01.01.2012 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir.
Buna göre;
Kurum bazında Bütçemiz;
KURUMSAL

FONKSİYONEL

SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA
I

II

III IV

46

I

II

III

IV

AÇIKLAMA

TL.

TL.

TL.

2011 YILI

2012 YILI

2013 YILI

ÖDENEĞİ

ÖDENEĞİ

ÖDENEĞİ

BELEDİYE

46

45

MANİSA İLİ

46

45 07

ALAŞEHİR BELEDİYESİ

48.000.000,00 39.000.000,00 32.000.000,00

Şeklinde oluşmuş, ayrıntılar olarak baktığımızda ise;
ÖZEL KALEM BÜTÇESİ alt birimleri ile birlikte;
46 45 07 02

ÖZEL KALEM

1.304.255,06

46 45 07 02 01

( ÖZEL KALEM )

46 45 07 02 01

BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ

1.422.660,00 1.539.210,00

1.244.180,91

1.357.858,00

1.469.908,00

60.074,15

64.802,00

69.302,00

175.776,27

185.323,00

197.642,00

175.776,27

185.323,00

197.642,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ;

46 45 07 18

YAZİ İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

46 45 07 18 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

HUKUK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ;

46 45 07 24

HUKUK HİZMETLERİ
MÜD.

46 45 07 24 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

180.289,16

194.898,00

209.510,00

180.289,16

194.898,00

209.510,00

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

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 27.260.444,81 20.558.138,00 12.631.488,00
GENEL KAMU HİZMETLERİ
( OTO İKM.– MEZARLIK )
3.150.355,11
3.265.216,00
3.527.596,00
EKONOMİK İŞLER VE HİZ.
( PARK BAHÇE HİZM.)
3.080.771,07
3.116.160,00
3.319.160,00
ÇEVR.KORM.KONTR.HİZM.
( KANALİZASYON HİZM. )
573.000,00
325.000,00
325.000,00
İSK. VE TOP. REF. HİZ.
( FEN İŞL.- SU ARIZA )
20.456.318,63 13.851.762,00
5.459.732,00
İTFAİYE HİZMETLERİ BÜTÇESİ ;

46 45 07 31

İTFAİYE HİZMETLERİ

46 45 07 31 03 KAMU DÜZ. VE GÜV. HİZ.

809.693,56

854.211,00

900.011,00

809.693,56

854.211,00

900.011,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ alt birimleri ile birlikte ;
46 45 07 32

MALİ HİZM. MÜD. LÜĞÜ

5.300.614,46

46 45 07 32 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

5.032.487,64

5.114.055,00

5.329.105,00

268.126,82

284.502,00

301.652,00

46 45 07 32 04 EKO. İŞL. VE HİZ.(HAL)

5.398.557,00 5.630.757,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ ;
46 45 07 33

İMAR VE ŞEHİR. HİZM.

753.414,60

456.516,00

477.566,00

46 45 07 33 06 İSKAN VE TOPL.REF.HİZ.

753.414,60

456.516,00

477.566,00

VETERİNERLİK HİZMETLERİ TABİPLİĞİ BÜTÇESİ ;
46 45 07 34

VETERİNERLİK HİZM.

46 45 07 34 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZ.

565.826,41

569.439,00

586.989,00

565.826,41

569.439,00

586.989,00

473.079,22

493.285,00

530.775,00

473.079,22

493.285,00

530.775,00

ZABITA HİZMETLERİ BÜTÇESİ ;
46 45 07 35

ZABITA HİZMETLERİ

46 45 07 35 03 KAMU DÜZ. VE GÜV. HİZ.

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

46 45 07 36

6.875.686,28

3.907.829,00 3.450.829,00

4.429.009,00

2.310.410,00

1.536.810,00

2.446.677,28

1.597.419,00

1.914.019,00

TEMİZLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ ;
46 45 07 37

TEMİZLİK HİZMETLERİ

473.079,22

493.285,00

530.775,00

46 45 07 37 05 ÇEVRE KORUMA HİZMET.

473.079,22

493.285,00

530.775,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ ;
46 45 07 39

KÜLT.VE SOS. İŞL. MÜD.

46 45 07 39 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

781.559,98

846.496,00

913.406,00

781.559,98

846.496,00

913.406,00

şeklinde oluşmuştur.
Kod
no
01
03
04
05
06

Gelir türü
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış Ve Yardımlar
Diğer Gelirler
Sermaye Gelirleri
T O P L A M

şeklinde oluşmuştur.

2012
TAHMİNİ
3.600.000,00
7.858.000,00
20.000,00
36.337.000,00
185.000,00

2013
TAHMİNİ
4.029.000,00
7.415.000,00
20.000,00
27.426.000,00
110.000,00

2014
TAHMİNİ
4.459.000,00
8.014.000,00
20.000,00
19.392.000,00
115.000,00

48.000.000,00

39.000.000,00

32.000.000,00

2012 yılı gelir tablomuzu tahmini ve gerçekleşme olarak inceleyelim;
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
2012 GELİRLERİMİZİN
BÜTÇEYE ORANLARI

TAHMİN

GERÇEKLEŞEN

%

01- Vergi Gelirleri

3.600.000,00

3.825.008,17

1,07

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

7.858.000,00

6.454.076,11

0,83

20.000,00

189.822,00

9,50

36.337.000,00

15.115.214,62

0,42

185.000,00

380.376,09

2,06

0,00

-1.158,07

48.000.000,00

25.963.338,92

05- Diğer Gelirler
06- Sermaye Gelirleri

1.000.000,00
100.000,00

189.822,00

6.454.076,11
20.000,00

10.000.000,00

7.858.000,00

100.000.000,00

3.825.008,17

3.600.000,00

TOPLAM.....................................................

36.337.000,00
15.115.214,62

09- Ret ve İadeler ( - )

0,54

185.000,00
380.376,09

04- Alınan Bağış, Yardımlar ile Özel Giderler

10.000,00
-1.158,07

1.000,00
100,00
10,00
1,00
0

TAHMİN
GERÇEKLEŞEN

2012 mali yılı gelir tablomuz ve grafiksel olarak oluşumu görüldüğü gibi olup, 2011 mali yılından
tahsilâtı gerçekleşmeyen 7.252.029,01 TL. ile 2012 mali yılında tahakkuk eden 27.061.857,49 TL. gelir
tahakkuku ile birlikte toplam 34.313.886,50 TL. olmuştur. Bu tahakkukun 25.964.064,99 TL. si tahsil
edilmiş, tahsili sağlanamayan 7.252.029,01 TL. ise gelir alacağı olarak 2012 yılına devir edilmiş, bu
duruma göre toplam Tahakkuk üzerinden % 76, yılı tahakkuku üzerinden ise % 98 gerçekleşme
oluşmuştur.
2012 mali yılı gider bütçesini tahmini ve gerçekleşme olarak inceleyelim;
2012 GİDERLERİMİZİN BÜTÇEYE ORANLARI
01 - Personel Giderleri
02- S.G.K. Devlet Pirimi Giderleri
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04- Faiz Giderleri
05- Cari Transferler
06- Sermaye Giderleri
09- Transfer Giderleri
TOPLAM............................................

VERİLEN
4.917.620,85
909.460,15
15.947.873,00
350.000,00
721.001,00
22.054.045,00
3.100.000,00
48.000.000,00

HARCANAN
5.345.268,25
905.821,78
17.188.698,54
1.375.827,33
560.196,59
9.959.828,26

%
1,09
0,99
1,08
3,93
0,78
0,46

35.335.640,75 0,74

2012 mali yılı gider tablomuz ve grafiksel olarak oluşumu görüldüğü gibi olup, gerçekleşme %
74 oranında belirmiştir.

2012 yılı tahmini bütçemizi harcama birimleri olarak ele aldığımızda;
1.304.255,06
781.559,98
473.079,22

2012 yılı tahmini bütçemizi harcama birimleri
175.776,27

ÖZEL KALEM

180.289,16

6.875.686,28

YAZI İŞLERİ
HUKUK HİZMETLERİ

473.079,22

FEN İŞLERİ

565.826,41

İTFAİYE HİZMETLERİ
MALİ HİZMETLER

753.414,60

İMAR VE ŞEHİRCİLİK
VETERİNERLİK HİZMETLERİ

5.300.614,46
27.260.444,81

809.693,56

ZABITA HİZMETLERİ
ÇVR.KOR.KONT HİZMETLERİ
TEMİZLİK HİZMETLERİ

0103040506-

Genel Kamu Hizmetleri
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerine
Ekonomik İşler ve Hizmetler
Çevre Koruma Hizmetlerine
İskân ve Toplum Refahı Hizmetlerine

10.624.723,22
1.282.772,78
3.914.724,30
8.521.369,19
23.656.410,51

PROGRAM OLARAK AYRILAN ÖDENEKLER TOPLAMI

48.000.000,00

PROGRAM OLARAK AYRILAN ÖDENEKLER
10.624.723,22

Genel Kamu Hizmetleri

23.656.410,51

Kamu Düzeni ve
Güvenlik Hizmetlerine
1.282.772,78

Ekonomik İşler ve
Hizmetler

3.914.724,30

Çevre Koruma
Hizmetlerine
İskân ve Toplum Refahı
Hizmetlerine

8.521.369,19

Belediyemiz bütçesinin TL bazında yıllar itibariyle gelişimine bakılacak olursa, 2006 yılında
12.250.054,56 YTL. Bütçe gelirimiz elde edilmiş 13.847.477,05 YTL. Bütçe giderleri, oluşmuş, 2007
yılında 13.024.332,51 YTL. Bütçe gelirimize karşı 12.870.586,82 YTL. Giderimiz olmuş yapılan artış
dikkat çekmekte olup, 2008 yılında 12.998.082,49 YTL. Gelirimiz bir önceki yıla göre azalma gösterdiği
ve 14.289.132,21 YTL. olan giderimizin bir önceki yıla göre yine artığı dikkatleri çekmektedir. 2009 yılı
15.563.289,92 TL. gelir ile son yılların en iyi düzeyine erişmiş, giderimiz de bu ölçülerde yapılarak
15.349.438,33 TL. ile sınırlı kalmıştır. 2010 mali yılı ise; elde edilen 19.169.054,08 TL. net gelirimiz
üst düzeyde olup, bunu 18.445.138,16 TL. giderimiz takip etmiştir, 2011 Mali yılında gelirimiz
24.040.051,03 TL. belediyemiz bu yıl iyi performansını göstermekteyken, 22.289.789,99 TL giderimiz
ile de yapılan yatırımların artışını da gözler önüne sergilemiştir.

2012 Mali yılında ise gelirimiz 25.963.338,92 TL. ile net gelirimiz oluşmuş, 35.335.640,75 TL
giderimiz ile yatırımların boyutunu göstermekte ve borçlanmaya gidildiği de görülmektedir.
Aşağıda tablolarda da bu değerlendirmeler verilmiştir..

Harcama Birimleri

Bütçe Ödeneği

Özel Kalem

Ek bütçe

Eklenen (+)

Eksilen (-)

Net ödenek

Kullanılan

İmha

1.304.255,06

2.028.050,00

235.800,00

3.096.505,06

2.673.471,74

423.033,32

Yazı İşl. Müd.

175.776,27

24.030,00

23.580,00

176.226,27

170.027,15

6.199,12

Hukuk İşl. Müd.

180.289,16

7.136,00

7.136,00

180.289,16

104.771,25

75.517,91

Fen İşl.Müd.

27.260.444,81

7.394.523,00

6.882.333,00

27.772.634,81

22.124.599,05

5.648.035,76

İtfaiye Hizm.

809.693,56

130.190,00

67.190,00

872.693,56

732.825,32

139.868,24

Mali Hizm.Müd.

5.300.614,46

418.100,00

2.283.300,00

3.435.414,46

1.880.776,81

1.554.637,65

İmar ve Şeh. Hiz.Müd.

753.414,60

162.000,00

112.000,00

803.414,60

485.187,91

318.226,69

Veterinerlik Hizm.

565.826,41

304.815,00

91.915,00

778.726,41

739.813,28

38.913,13

Zabıta Hizm.

473.079,22

226.770,00

13.700,00

686.149,22

616.435,36

69.713,86

Çev.Kor. Kont. Hizm.

6.875.686,28

929.052,91

4.994.552,91

2.810.186,28

1.813.993,06

996.193,22

Temizlik Hizm.Müd.

3.519.360,19

3.111.335,00

297.985,00

6.332.710,19

3.043.426,38

3.289.283,81

Kül. Ve Sosy. İşl. Müd.

781.559,98

556.150,00

282.660,00

1.055.049,98

950.313,44

104.736,54

TOPLAM

48.000.000,00

15.292.151,91

15.292.151,91

48.000.000,00

35.335.640,75

12.664.359,25

2012 Mali yılında ise gelirimiz 25.963.338,92 TL. ile gelirlerdeki artışımız ve yapılan yatırımların
yıl bazındaki farkını ortaya koymuştur.

40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00

GELİR

0,00

GİDER
2006
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2008
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2011

2012

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

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

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

Kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla, sivil toplum örgütleri ile var olan ilişkiler geliştirilerek,
genişletilmeli, karar alma ve uygulama süreçlerine etkin bir biçimde katılımları sağlanmalı, ilgili meslek
odaları ve sivil toplum kuruluşları ile ortak hizmet projelerinin yürütülmesi sağlanmalıdır.
Anket, referandum ve toplantı gibi yöntemlerle Alaşehir halkının eğilim,
belediye yönetimine ve uygulamalarına taşınmalıdır.

görüş ve önerileri

Mahalle Muhtarlarımızla sağlanan olumlu ilişkilerin sürdürülmesine önem verilmelidir.
Belediye hizmetlerinin planlanmasında kadınlara, çocuklara ve gençlere verilen önem ve öncelik
devam etmeli, bu kesimlere yönelik hizmetler yaygınlaştırılmalı ve niteliği yükseltilmelidir.
Hizmet ve
yerleştirilmelidir.

faaliyet

uygulamalarında

çevreci

yaklaşım

ve

şehir

şantiyeciliği

anlayışı

Sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunların çözümü noktasında toplumsal katılımın arttırılması amacıyla
bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Afet durumlarında güvenli gıda / su temini ve salgın hastalıklarla mücadele konularında ve acil
sağlık, ilkyardım hizmetine yönelik eksiklerin tespiti ve giderilmesi amacıyla çalışmalar yapılmalıdır.
Bisiklet kullanımının teşviki, özendirilmesi ile Bisiklet yollarının yeterli düzeye ulaştırılması ve
mevcut Otopark kapasitesinin arttırılması amaçlanmalıdır.
Tüm Birimler Büyükşehir Yasasının faaliyete geçmesinden önce bilgilendirilmeli, her Müdürlük
birimlerini düşen görev,
yetki ve çalışmalar hakkında rapor istenmeli, buna hazırlıklı olmaları
sağlanmalıdır.
Üst Yönetim tarafından kurulacak bir komisyon ve başkanlık sistemi ile Büyükşehre bağlı
olmanın tüm halleri değerlendirilmeli, raporlanmalı,
görev taksimi, görev kapsamı, personel Analizi,
mevcut veri aktarımların oluşmasına ilişkin raporlar
hazırlanmalı, dahil edilen mahalle ve beldelerde
şube, vezne ve servisler açılmasına ilişkin çalışmalar
başlatılmalıdır.
Jeotermal kullanımı, değerlendirilmesi ve pilot
bölgelerde
deneme
çalışmaları
için
ilgili
Müdürlüklerden kapsamlı değerlendirme raporu ve
etüt çalışmaları istenilmeli, halkın bu olanaktan
yararlanması sağlanılmalıdır.

Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve
iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi
sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki
hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 20.03.2012

Gökhan KARAÇOBAN
Belediye Başkanı

Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların,
planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak
kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli
güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 20.03.2012

Ziya DEMİREL
Özel Kalem Hizmetleri
Harcama Yetkilisi

Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların,
planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak
kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli
güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 20.03.2012

Sevil DERİCİOĞLU
Yazı İşleri Müdürlüğü
Harcama Yetkilisi

Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların,
planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak
kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli
güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 20.03.2012

Hüseyin SAYAR
Hukuk Hizmetleri Müdürlüğü
Harcama Yetkilisi

Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların,
planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak
kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli
güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 20.03.2012

Muammer İBİŞOĞLU
Fen İşleri Müdürlüğü
Harcama Yetkilisi

Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların,
planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak
kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli
güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 20.03.2012

Süleyman MORGÜL
İtfaiye Hizmetleri Müdürlüğü
Harcama Yetkilisi

Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların,
planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak
kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli
güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 20.03.2012

Hasan ERAYBAT
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Harcama Yetkilisi

Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların,
planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak
kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli
güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 20.03.2012

Hasan AK
Şhr. Ve İmar İşl. Müd.lüğü
Harcama Yetkilisi

Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların,
planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak
kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli
güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 20.03.2012

Fatih ZEREN
Veteriner Hizmetleri Tabipliği
Harcama Yetkilisi

Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların,
planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak
kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli
güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 20.03.2012

Mustafa AKSAKAL
Zabıta Hizmetleri Müdürlüğü
Harcama Yetkilisi

Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların,
planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak
kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli
güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 20.03.2012

Halil KOÇ
Çevr. Kor. Ve Kont. Hizm. Müd.
Harcama Yetkilisi

Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların,
planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak
kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli
güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 20.03.2012

Halil KOÇ
Çevr. Kor. Ve Kont. Hizm. Müd.
Harcama Yetkilisi

Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların,
planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak
kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli
güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 20.03.2012

Hasan DENİZ
Kültür ve Sosy. İşl. Müdürlüğü
Harcama Yetkilisi

