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I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
Misyon:

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

Vizyon:

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

İdaremiz faaliyetleriyle ilgili yetkisini;  5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve
diğer ilgili Kanunlardan almaktadır. Belediyemizin yetkileri Kanunun 15. maddesinde belirtilmiştir.
Madde 15: Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve
girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve
uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve
tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su
ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun
uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak
sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu
taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile
ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları
içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek,
bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve
iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar
satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası
ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün
içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli
yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama
sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve
yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet
ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve
benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların
belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
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r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı
Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen
alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme
hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde
verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini
almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi,
büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla
süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel
oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya
67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu
10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının
su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri
ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık,
eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle
amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı
idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu
yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen
kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.
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Görev ve Sorumluluklar:

İdaremizin görev ve sorumlulukları; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinde belirtilmiştir.

Madde 14: Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı,
temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar;
ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet
ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya
yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (…)(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir
belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır.
Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri
açabilirler.
b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü
araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin
yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem
taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması
mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17
md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve
nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı
müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere
belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (2)
(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla
yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın
binde on ikisini geçemez.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak
belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü,
yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan
tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.
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C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı

İdaremiz görev ve sorumlulukları ile ilgili faaliyetlerini yürütürken,
Belediyemiz Tarihi Binasında hizmet veren birimlerimiz; Başkanlık Makamı, Sekreterlik ve Özel Kalem, Zabıta
Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, YG-21, İş-Kur, Mikro Kredi Yenişehir Şubesi, Gıda Bankası. üzere
hizmet vermektedir.
2004 yılından bu yana Yeni Belediye Binamızda hizmet veren birimlerimiz şunlardır Başkanlık Makamı, Yazı İşleri
Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar İşleri Müdürlüğü, İhale Servisi, Tahakkuk ve
Tahsilât Servisi,Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü.
Bunun yanı sıra Kültürel ve Sosyal faaliyetler kapsamında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde,
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile   kurs ve eğitimlerin yapıldığı Kütüphane Sokaktaki Kurs  Merkezi , Sportif
faaliyetlerin yapıldığı Gençlik ve Spor kompleksinde  İşletme Müdürlüğü ,  Yılmaz Mahallesi Kültür Merkezi, ev
hanımlarının evlerinde ürettikleri ürünleri satışa sundukları “El Emeği Göz Nuru Satış Merkezleri “ ile engelli
vatandaşlarımızın faydalandığı Engelsiz Yaşam Merkezi   binalarında ve 2019 Yılı içerisinde İznik Caddesinde
faaliyete geçirdiğimiz Sosyal Tesisimizle hizmet sunmaktadır.
Yine idaremiz görev sorumlulukları ile ilgili faaliyetlerini yürütürken aşağıdaki listede belirtilen makine parkı ve
ekipmanı kullanmaktadır;
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2- Örgüt Yapısı

İdaremiz örgütsel yapı itibariyle Başkanlık Makamına bağlı olarak aşağıdaki birimler aracılığıyla faaliyet göstermiştir.
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3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :
En son bilişim teknolojilerini takiben; (7 Adet) Sunucu (4 Windows, 3 Linux tabanlı), (114 Adet) Masaüstü bilgisayar, (10
Adet) Dizüstü Bilgisayar, (3 Adet) Tablet Pc, (39 Adet) Yazıcı, (1 Adet) El Terminali, (4 Adet) Fotokopi Makinesi, (2 Adet)
belge Tarayıcı birimlerimize güncel olarak hizmet verilmektedir.
Çağdaş ve uygar ilçe için vatandaşla her yoldan bütünleşme olanağı amacıyla www.bursa-yenisehir.bel.tr web sitesi,
Yenişehir Belediyesi Android Uygulaması ve E-belediye gibi hizmetler oluşturulmuştur. İnternet üzerinden bilgi alma ve
beyan bilgileri, meclis toplantıları, sorgulama işlemlerine ilişkin interaktif işlemler ile ilgili kolaylıklar sağlanmıştır.
Yenişehir Belediyesi Android Uygulaması ile Android işletim sistemine sahip cep telefonu ve tablet cihazlardan, belediye
hizmetlerine etkin ve hızlı bir erişim sağlanabilmektedir. Bu uygulamada Belediye Başkanına mesaj gönderme, Güncel
duyuru ve haberler, Beyaz masaya fotoğraflı şikâyet ve öneri gönderme, nöbetçi eczanelerin iletişim ve konum bilgileri,
Belediye etkinlikleri, Kent rehberi, fotoğraf galerisi, web tabanlı e-belediye işlemleri, Belediye iletişim bilgileri ve Meclis
Üyelerinin iletişim bilgileri yer almaktadır.
Geliştirilen Mobil Zabıta Bilgi Sistemi yazılımı ile Zabıta personelinin mobil teknolojiyi etkin kullanmasının yanında, ruhsat
kontrollerinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi, istatistiksel bilgilerin kullanıma sunulması, çevre kontrollerinde
tespit edilen hususların Beyaz Masa Bilgi Sistemine anlık olarak bildirilmesi sağlanmıştır.
Beyaz Masa Bilgi Sistemi, gerek vatandaşlardan gerek kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talep, şikayet ve ihbarlar
doğrultusunda ilgili müdürlük bilgilendirilip harekete geçirilmekte, daha sonrada ilgili konunun muhatabına geri bildirim
yapılmaktadır.
Yenişehir Belediyesi, ilçe gereksinimleri her geçen gün nitelik ve nicelik olarak değiştiğini ve geliştiğini düşünerek;
vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için modern yöntemler uygulamaya önem vermektedir. İlçenin sosyal,
ekonomik ve kültürel tabanlı tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışarak; gelişmiş bilgi- iletişim teknolojileri ile çağdaş yönetim
tekniklerini birlikte kullanmaya, kullandırtmaya ve yenilikler katmaya gayret edilmektedir.
Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile tam bir eşgüdüm halinde çalışma ortamı ve altyapısını oluşturmuştur. E-Belediye
projesine entegre çalışacak uygulamalar geliştirmiş olup, çalışmalara devam edilmektedir.
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4- İnsan Kaynakları

İdaremiz 2020 yılı çalışmalarını 35 memur, 17 sözleşmeli ve 21 işçi personelle gerçekleştirmiştir.

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

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

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

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2020 Yılı gider bütçesi 51.250.000,00 TL tahmin edildiği; 2019 Yılından 1.517.675,00 TL devir ile birlikte toplam
52.767.675,20 TL toplam ödenek elde edilmiştir.2020 Mali yılında düzenlenen harcama belgeleri karşılığın da
42.483.891,62 TL gider tahakkuk etmiştir.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. maddesi gereği; bütçeye konulan ödeneklerden
kullanılmayan 8.436.108,38 TL lik tutar yılsonunda iptal edilmiş olup; mevzuatı gereği 1.847.675,20 TL lik ödenek
2021 mali yılına devir etmiştir.
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2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 42.250.000,00 TL tahmin edilmiştir. 2019 yılı devri ile birlikte 2020 yılı içinde
Vergi gelirlerinden 12.992862,06 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 13.410.513,95 TL Alınan Bağış ve
Yardımlardan 759.566,10 TL diğer gelirlerden  25.514.897,30 TL ve Sermaye Gelirlerinden 64.568,53 TL olmak
üzere 52.742.407,94 TL toplam tahakkuk elde edilmiştir. Toplam tahakkuktan 39.321.445,01 TL tahsilat yapılmıştır
94.853,46 TL Red ve iade edilmiş olup ; 2020 Yılı net tahsilatı 39.248.879,64 TL gerçekleşmiştir. 2021 Mali Yılına
13.420.962,93 TL tahakkuk artığı devretmiştir.
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2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
İdaremizin 2020 yılı kapanış bilançosuna göre; dönen varlıklar toplam tutarı 19.332.914,90-TL,  duran varlıklar
tutarı 66.370.737,42-TL, kısa vadeli yabancı kaynaklar 9.120.346,04- TL, uzun vadeli yabancı kaynaklar
9.419.368,26-TL, öz kaynaklar toplamı 67.163.938,02-TL, olarak gerçekleşmiştir. Dönem sonu olumlu faaliyet
3.250.586,97- TL olarak gerçekleşmiştir.

01/01/2020 – 31/12/2020 tarihi itibariyle:
Sosyal Güvenlik Kurumuna 1.283.469,72 TL, Emekli Sandığına 232.310,95 TL ,Vergi Dairesine 298.149,79 ,İller
Bankasına 2.832.515,00 TL, Halk Bankası Kredi 527.684,00 TL, diğer kamu idarelerine 319.141,84 TL, Piyasaya
5.753.000,00 TL ve 50.600,00 TL üye birliklere  olmak üzere toplam 11.296.871,30 TL borcumuz bulunmaktadır.
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Yine 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihi itibariyle:
4.258.858,28 TL Emlak Vergisi, 409.595,83 TL Çevre Temizlik Vergisi, 172.914,75 TL İlan Reklam Vergisi, 2.054.189,42
TL Para cezaları, 5.103.166,04 TL Kira Geliri ve 1.422.238,61 TL Diğer Gelirler olmak üzere 13.420.962,93 TL ana
para alacağımız bulunmaktadır.
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3- Mali Denetim Sonuçları
Meclis Denetim Komisyonu tarafından İdaremizin 2020 yılı faaliyetlerine ait harcama işlemleri ve tahsilat işlemleri
denetlenmiş, usulsüz veya suç unsuru oluşturacak bir işleme rastlanmamıştır.
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YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
1. Vatandaşlardan ve resmi kurumlardan gelen her türlü müracaat değerlendirmeye alınmış ve ilgili
servislere havalesi yapılarak işleme alınmıştır.
2. Kanuni prosedüre uygun olarak Encümen ve Meclis toplantıları ile ilgili kâtiplik işlemleri yapılmış,
2020 Yılında 3774 adet giden yazı, 5404 adet dilekçe, 3286 adet gelen yazı, günlük olarak EBYS sistemine
işlenerek ilgili birim ve kişilere sevk edilmiştir.
3. 2020 Yılında 307 adet Encümen kararı alınmıştır. Belediye Meclisinin 2020 Çalışma Döneminde 8
           
Toplantı ( 14 Birleşimin ) işlemleri yapılarak 99 adet Meclis kararı yazılarak yasal süresi içinde Kaymakamlık
Makamına teslim edilmiştir.  
4. 2020 Yılında Bilgi Edinme Kanunu ile ilgili 51 adet başvuruya gerekli cevaplar verilmiştir.
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MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

1. 2020 yılında 2.755 adet ödeme emri, 3.778 adet muhasebe işlem fişi düzenlenmek üzere ödeme işlemleri ve
tahsilat işlemleri kayıt altına alınmak üzere muhasebeleştirilmiştir. Mali tablolar düzenlenmiştir.
2. Memur, işçi ve toplum yararına programında çalışanların maaş bordroları düzenlenerek maaş ödemeleri
yapılmıştır.
3. 2021 Mali Yılı Performans Programı ve 2021 Mali yılı bütçesi hazırlanmıştır.
4. 2019 Mali Yılı Denetim Komisyonu raporu hazırlanmıştır.
5. 2019 İdare Faaliyet raporu hazırlanmıştır.
6. 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı düzenlenmiştir.
7. 2020 Yılı Dönem başı ve 2020 yılı aylık mali tablolar düzenlenerek Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.
8. S.G.K bildirimleri, Emekli Kesenekleri ve Vergi Dairesi beyannameleri aylık olarak düzenlenerek yasal süresi
içinde bildirimleri yapılmıştır.
9. Aylık mizan düzenlenerek Say2000 sisteminden Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.
10.6360 Sayılı Kanun kapsamında belediyemize devir olan 266 adet taşınmazın pazarlık usulü ile kiralama
ihaleleri yapılarak 174 adet taşımaz kiraya verilerek sözleşmeleri imzalanmıştır.
11.Tahakkuk servisinde 2020 yılı içerisinde 1.281 adet gelen–giden evrak işlemi yapılmıştır.
12.2020 yılı içerisinde Belediye ve mücavir alan içerisinde 1.759 adet arsa 9.174 adet arazi, 3.557 adet bina
beyanları olmak üzere toplam 14.487 adet emlak kayıt altına alınmıştır.
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

1. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının OSB sicil defterine 225 sicil numarasıyla kayıtlı ve 18.11.2004 tarihinde Tüzel
kişiliğini kazanarak faaliyetine başlayan ve tamamı Yenişehir Belediyesince kurulan Yenişehir Organize Sanayi
Bölgemizin tüm işlemleri birimimizce yürütülmektedir.
2. 2020 Yılı Ocak-Aralık döneminde; açıklamaları aşağıda yapılmış olan 16 adet işlem Yenişehir Belediye Meclisinde
görüşülmüştür;
a) 5 adet Uygulama İmar Plan değişikliği Yenişehir İlçe Belediye Meclisi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından
onaylanmıştır.
b) 2 adet Uygulama İmar Plan değişikliği Yenişehir İlçe Belediye Meclisi tarafından onaylanmış, Bursa Büyükşehir
Belediyesinden onay beklenmektedir.
c) 1 adet Arazi toplulaştırma kapsamında yer alan mahalleler arasında sınır düzeltmesi ile ilgili konu Yenişehir
Belediye Meclis tarafından onaylanmıştır.
d) 1 adet Sokak sağlıklaştırma projesine ilişkin Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili konu Yenişehir Belediye
Meclis tarafından onaylanmıştır.
e) 1 adet Yenigün Mah. İncirlik Caddesinde bulunan yeşil alanın Büyükşehir Belediyesine tahsisi ile ilgili konu
Yenişehir Belediye Meclis tarafından onaylanmıştır.
f) 1 adet Yüzüncüyıl ve Yenigün Mahalleleri arasında sınır düzeltmesi ile ilgili konu Yenişehir Belediye Meclis
tarafından onaylanmıştır. Valilik oluruna sunulmuştur.
g) 1 adet Uygulama İmar Plan değişikliği Yenişehir İlçe Belediyesi, İmar Komisyonunda görüşülmektedir.
h) 1 adet 2021 yılı ücret tarifeleri ile ilgili konu Yenişehir Belediye Meclis tarafından onaylanmıştır.
ı) 1 adet Plan İnceleme Raporu Yenişehir Belediye Meclisi tarafından görüşülmüştür.
i) 1 adet Sokak isim değişikliği ile ilgili konu Yenişehir Belediye Meclis tarafından onaylanmıştır.
j) 1 adet Uygulama İmar Plan değişikliği Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmıştır.
3. Hazırlığı müdürlüğümüzce yapılan 5 adet Nazım İmar Plan değişikliği Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından
onaylanmıştır.
4. 2020 Yılı Ocak-Aralık döneminde; 7 adet İmar Komisyon toplantısı yapılmış ve karara bağlanmıştır.
5. 2020 Yılı Ocak-Aralık döneminde; Encümen toplantısı için 209 adet dosya hazırlanmış olup, bunlardan  İmar
Kanununun 15. 16. 17. ve 18. maddesine göre yapılan İfraz, tevhid, yola terk, ihdas ve parselasyon (şuyulandırma)
konularını içeren 83 adet, Umumi hizmetlere ayrılan alanlarla ilgili  diğer konular için  (Kaçak inşaat, kamulaştırma,
işgal, irtifak hakkı tesisi v.b) 126 adet dosya hazırlanmıştır.
6. 2020 Yılı Ocak-Aralık döneminde; 234 adet imar durumu düzenlenmiş olup; 130 adet yapı ruhsatına esas, 104
adedi ise kırsal yapılara esas düzenlenmiştir.
7.  2020 Yılı Ocak-Aralık döneminde; 38 adet Yapı Kullanma müracaat dosyasının mahallinde teknik kontrol, SGK
ve Vergi Dairesi Müd. Yazışmaları tamamlatılarak 59 adet ( 69449  m²) Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmiştir.
a) Cins Değişikliğine esas 59 adet 3’lü belge (Vaziyet Planı-Bağımsız Bölüm Planı- Röperli Kroki) Kontrol edilerek
onaylanmıştır.
8. a- 2020 Yılı Ocak- Aralık döneminde; 168 adet Yapı Ruhsatı (159091,9 m²) düzenlenmiş olup, 168 adet Yapı
Ruhsatına ait, Yapı Aplikasyon Projesi kontrolü yapılmıştır.
b- 2020 Yılı Ocak- Aralık döneminde; 51 adet Kırsal Yapı İzin Belgesi (5640 m²)  düzenlenmiş olup, 51 adet Kırsal
Yapıya ait, Yapı Aplikasyon Projesi kontrolü yapılmıştır.
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c- 2020 Yılı Ocak- Aralık  döneminde; 7 adet Yanan-Yıkılan Yapılar Formu düzenlenmiştir.
d-2020 Yılı Ocak- Aralık döneminde: 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki
Kanun kapsamında 3 adet Riskli Bina Tespiti için gerekli iş ve işlemler yapılmıştır.
9. 2020 Yılı Ocak-Aralık döneminde; 68 adet inşaat kontrolü yapılarak evrakları hazırlanmak suretiyle iş
bitirme işlemleri yapılmıştır.
10.   2020 yılı içerisinde Kaçak ve Ruhsat Eklerine Aykırı   126 adet yapı için İdari Para Cezası ve yıkım /
kaldırılması yönünde karar alınması için Encümene yazı yazılmıştır.
11. 2020 Yılı Ocak- Aralık döneminde;  690 adet banka eksperine Yenişehir ilçe merkezi ve mahallelerindeki
taşınmazlar için imar planı, mimari proje, yapı ruhsatı ve yapı kullanma ruhsatı hakkında bilgi verilmiştir.
12. 2020 Yılı Ocak-Aralık döneminde; İmar ve Şeh. Md. Personeli tarafından UAVT (Ulusal Adres Veri
Tabanı) sisteminden 506 adet adres için kayıtlı numarataj belgesi ve şifai müracaat üzerine numaralama ve
güncelleme işlemleri yapılmıştır.
13. a) İlçemizin Gündoğan Mahallesi, Beyazoğlu Sokak, 47 pafta, 236 ada, 11’nolu parselde kayıtlı  347.34m²’lik
taşınmazın Mahalle Konağı yapılmak üzere 3/4 hissesi Satın Alma Usülü ile kamulaştırılmış olup, 1/4 hissesinin
kamulaştırılması için Yenişehir Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılmış olup, dava devam etmektedir.
b) İlçemizin Ulucami Mahallesi, 224 ada, 11 ve 12’nolu parselde kayıtlı toplam 456.36m² yüzölçümlü iki adet
taşınmaz Sosyal ve Kültürel amaçlı olarak kullanılmak üzere kamulaştırılmıştır.
c) İlçemizin Ulucami Mahallesi, Dr. Ahmet Esin Sokakta 227 ada, 23-25-28 ve 29’nolu parselde kayıtlı toplam
1617.51m² yüzölçümlü dört adet taşınmaz Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere kamulaştırılmıştır.
14. 2020 Yılı Ocak-Aralık döneminde; Şehir merkezi ve yeni mahalleye dönüşen köyler dahil vatandaşın yapı
ruhsat ve yapı kullanma izni ile imar durumu hakkında ön bilgi talebi değerlendirilerek şifahi bilgilendirme
yapılmaktadır.
15. 2020 Yılı Ocak-Aralık döneminde; 10 adet müracaat üzerine, tamir izni, vs. işlem yapılmıştır.
16. 2020 Yılı Ocak-Aralık döneminde; 49 adet İşyeri açma ruhsatları için İmar ile ilgili kanun ve yönetmelikler
açısından sakıncasının bulunup bulunmadığının araştırılması yapılmış ve işyeri açma iznine esas dosya
kontrolü yapılmıştır.
17. 2020 Yılı Ocak-Aralık döneminde; Yapı denetim şirketlerine ait 287 adet hakediş dosya incelemesi
yapılarak İl Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü ve Yenişehir Mal Müdürlüğüne  ödeme dosyası hazırlanmıştır.
18. 2020 Yılı Ocak-Aralık döneminde; Gerekli kontroller yapılarak yapı denetim şirketlerine ait 348 adet
inşaat seviye onayı yapılmış, evraklar inşaat dosyalarında mevcuttur.
19. 2020 Yılı Ocak-Aralık döneminde; 68 adet inşaatın iş bitirmesine esas tetkik kontrolleri yapılmış, dosyaları
hazırlanarak yapı denetim sisteminden iş bitirme onayı yapılmıştır.
20. 2020 Yılı Ocak -Aralık döneminde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından   İlçemizin muhtelif
mahallerinde hizmete açılan yolların, kaldırımların vb. gibi yerlerin aplikasyon ve ölçüm işleri yapılmıştır.
21. 2020 Yılı Ocak-Aralık döneminde; Yapı kullanma izni alınan 59 adet binaya ait (belediyemizde kapı
numarası basımı yaptırılmış olanlar) kapı numarası yazılı tabela arşivinden çıkartılmış, yapı sabine teslimi
yapılmış ve  yapıya çakılması sağlanmıştır.
22. 2020 Yılı Ocak-Aralık döneminde;   37 adet kat irtifakı ve kat mülkiyeti proje kontrolü ve onay işlemi
yapılmıştır.
23. 2020 Yılı Ocak-Aralık döneminde; Yapı ruhsat düzenlenmiş olan inşaatların 50 tanesinin  iş yeri teslim
tutanağı mahallinde teknik kontrol yapılarak onaylanmış ve inşaata başlandığının tespiti yapılmış”.
24.  2019 Yılı Ocak-Aralık döneminde; 353 adet İcra ve Sulh Hukuk Mahkemelerine imar durum düzenlenmiştir.
25 . 6360 sayılı Büyükşehir Kanunu’nun Geçici 1. maddesinin 14. fıkrası gereği 06.12.2012 tarihinden önce
yapılmış yapılarla ilgili Bina Tespit ve Değerlendirme Raporu almış binaya Yapı Kullanma İzni düzenlenmektedir.
26.  Köylerin mahalleye dönüşmesinden kaynaklanan planlama sorunları incelenmiştir. Uygulamada yaşanan
aksaklıklarla ilgili Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
ile görüş yazışmalarıyla çözümler bulunmuştur.
27. Tarımsal işletmeler için toplam 28 adet müracaat üzerine, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Devlet
Su İşleri 1. Bölge Müdürlüğü,  İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlükleri ile  kurum görüşleri için 115  adet dosya süreç takibi ve yazışmaları yapılmıştır.
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28. İlçemiz Merkez ve Kırsal Alanlarda 126 adet Kaçak Yapı mühürlenmiş olup, encümende karar alınmak
üzere üst yazı ile encümene bildirilmiştir.
29. İmar Barısı kapsamında 801 adet Yapı Kayıt Belgesi arşivimize kaydedilmiştir.
30. Yıl içerisinde 2 adet tesise Yol Geçiş İzin Belgesi düzenlenmiştir
  31. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Yenişehir Kuzey Çevre Yolu üzerinde bulunan Bursa, İznik,
Bilecik Çevre Yolları kavşak çalışmaları tamamlanmış, söz konusu kavşakların imar planına işlenmesi çalışması
devam etmektedir.
32. 2020 Yılı Ocak-Aralık döneminde; Yapı ruhsatı ve Kırsal İzin Belgesi düzenlenmiş olan 219 adet taşınmazın,
yapı aplikasyon projeleri kontrol edilerek onaylanmıştır.
33. Yasal askı sürecindeyken, itiraz edilmeyerek kesinleşen plan değişiklikleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne
bildirilmektedir.
34. 2020 Yılı Ocak-Aralık döneminde; Uyuşturucu ile etkin mücadele kapsamında 50 adet metruk bina tespiti
yapılarak, bu binalar ile alakalı işlemler için gerekli encümen kararı için dosyaları hazırlanmıştır.
35. 2020 Yılı Ocak-Aralık döneminde;
a) Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik kapsamında Ulucami Mahallesi,
224 ada, 13 parseldeki SMÖ Binanın Restorasyon uygulaması tamamlanmıştır.
36. 2020 Yılı Ocak-Aralık döneminde; 151 adet mahallinde tetkik kontrol ile zemin sondaj tutanağı düzenlenmiş
olup 151 adet zemin etüt raporları incelenerek onay verilmiştir.
37 İlçemizin Merkez, Ayaz Mahallesi, Köprühisar Mahallesi, Menteşe Mahallesi, Söylemiş Mahallesi, Yarhisar
Mahallesi, Günece Mahallesi ve Toprakocak Mahallesinin İmar Planına Esas zemin etüt raporu 30.20.2020
tarihinde çalışmalarına başlanmış olup dosya Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
tarafından onay incelemesindedir.
38. Yenişehir merkez Kozdere, Toprakocak ve Köprüler Boğazı derelerin ıslah ve projelendirme çalışmaları
Buski tarafından  01.11.2019 tarihinde ihalesi yapılmış olup çalışmaları başlayan proje  20.07.2020 tarihinde
Devlet Su İşleri 1.Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.
39. 2020 yılında yapılacak faaliyetlerin çevre il müdürlüğü tarafından ÇED kapsamında değerlendirilebilmesi
için 4 adet kurum görüşü verilmiştir.
40. Tehlikesiz ve Ambalaj atığı toplama ayırma ve Geri Kazanım faaliyetlerinin ilçemizde yapılmasını planladığınız
bölgelerin mahalle, cadde, sokak olarak belirlenmiş olup İMÇK’da görüşülmek üzere Çevre İl Müdürlüğü’ne
bildirilmiştir.
41. İlçemizin Barcın Mahallesi sınırları içerisindeki Bursa-İznik Çevre Yolu Kavşağının bitişiğindeki mera vasıflı
taşınmazın, Üniversite Alanı, Belediye Hizmet Alanı Adalet Sarayı ve Terminal Alanı olarak planlama çalışmaları
tamamlanmıştır.
42. İlçemizin Yenigün Mahallesinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı  108 ada 4 ve 5 numaralı parsellerin ‘Kent
Meydanı ve Yeraltı Otoparkı’ olarak kullanılmak üzere Belediyemize ön tahsisi yapılmıştır. Belediyemize ait
108 ada 12 nolu parsel ile birlikte toplam 14297.58m² lik alanda Kent Meydanı ve Yeraltı Otoparkı için proje  
çalışmaları devam etmektedir.
43. 196 adet mimari proje ön incelemesi yapılmış olup ruhsata esas ek olarak projelerin
uygunluğu onaylanmıştır.
44. 287 adet hak ediş ( birleştirilmiş 745 adet hak ediş dosyası olarak ) dosyası kontrol edilip tahakkuku
hazırlanıp onaylanıp Mal Müdürlüğüne ödenmesi için gönderilmiştir.
45. 68 adet inşaatın iş bitirmesi için kontrole gidilmiştir.
46. 37 adet iş yeri teslimine gidilmiş olup gerekli kontroller yapılıp onaylanmıştır.
47. 19 adet Yapı Denetim kapanışı, sözleşme feshi vs. sebeplerle inşaatın Fesih Seviye Tespiti yapılmıştır.
48. 117 adet inşaatın Yapı Denetim yıl sonu seviye tespiti yapılmıştır.
49. 151 adet mimari proje ve zemin etüd raporuna göre Statik Proje kontrolü yapılmış ruhsata esas ek olarak
onaylanmıştır.
50. 16 adet iş deneyim belgesi düzenlenmiştir.
51. İlçemizin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon ve İskan Şube Müdürlüğü tarafından
başlatılan Deprem Hasar Azaltma Çalışmaları başlamış olup, Hıdırbali Mahallesinde 188 adet iş yerleri projeye
uygunluğuna ve projesi olmayanlarında teknik olarak kontrol edilmiştir.
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
I - YÜKLENİCİLERE YAPTIRILAN FAALİYET VE PROJELER:
MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARA PARKE TAŞI YOL VE TRETUVAR YAPIMI:
İlçemizde bulunan muhtelif cadde ve sokaklarda parke taşı yol ve tretuvar kaplaması yapılması için ihale açılmış,
05.08.2020 tarihinde 815.000,00-TL bedelle sözleşme imzalanmış, 09.12.2020 onay tarihli iş artışı kararı ile
72.800,00-TL ek sözleşme imzalanmıştır. Mevcut ihale kapsamında; toplam 21.962 m² parke taşı, 3.838 m
bordür, 1.247 m² engelli taşı, 3.937 m oluk taşı işi yaptırılmıştır. İş kapsamında Tevfik Sokak, Selvi Sokak, Doğa
Sokak, Hatip Sokak, Yeşillik Sokak, Ataevler Sokak, Ataköy Sokak, Mavera Sokak, Nur Sokak, Safahat Sokak, Nizam
Sokak, Cihan Sokak, Gülbahçe Sokak ve Salkım Sokak’ta, Terziler Mahallesi ile Çelebi Mahallesi iç yollarında  
parke taşı kaplaması yapılmıştır. 2020 Aralık Ayı içerisinde işin geçici kabulü yapılmıştır.

BELEDİYEYE AİT MUHTELİF BİNALARDA BAKIM ONARIM İŞLERİ YAPILMASI
İlçemize bağlı mahallelerdeki belediyemize ait binalarda bakım ve onarım işleri yapılması adına ihale açılmış,
23.03.2020 tarihinde 489.481,87-TL bedelli sözleşme imzalanmış, yüklenici firma tarafından mevcut ihale
kapsamında bakım ve onarım işlerine başlanılmıştır.   Çeltikçi, Karacaahmet, Hıdırbali, Ulucami, Çiçeközü,
Karabahadır, Yenigün, Barcın, Papatya, Çamönü Mahallelerinde bulunan düğün salonu, mahalle konağı ve
mülkiyeti İdaremize ait olan çeşitli binalarda bakım onarım çalışmaları yapılmıştır. 2020 Aralık Ayı içerisinde
işin geçici kabulü yapılmıştır.
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TEMEL, ALT TEMEL MALZEMESİ, TAŞ TOZU TEMİNİ VE NAKLİ
İlçemize bağlı mahallelerdeki cadde, sokaklar ve yol yapımlarında kullanılmak üzere 15.000 Ton 0-25 mm temel
malzemesi, 2.000 Ton 0-70 mm alt temel malzemesi, 1.000 Ton 0-5 mm taş tozu temini, 2.500 Ton malzemenin 13
Km mesafeye nakli alımı için ihale açılmış 17/03/2020 tarihinde 360.500,00-TL bedelle sözleşme imzalanmıştır.
2020 Aralık Ayı içerisinde işin kabulü yapılmıştır.

II- 22.D PARASAL LİMİT KAPSAMINDA DOĞRUDAN TEMİN İHALE USULÜ İLE YAPTIRILAN İŞLER
• Belediye Kültür Merkezi bahçesinde, Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde ve çevre
tretuvarlarında, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde, Akçeşme İlkokulu bahçesinde ve tretuvarlarında,
Fırat Çakıroğlu Caddesi’nde, Selamet Sokak’ta, Doğanay Sokak’ta, Yenibahar Sokak yol ve tretuvarlarında,
Beypınar, Mahmudiye, İncirli, Aydoğdu, Papatya, Kızılköy mahalle yollarında, Yolören mahalle konağı ve okul
çevresi tretuvarlarda toplam 48.005 M2 parke taşı kaplaması yapıldı.
• KGYS ve PTS hatlarının onarımı yapıldı.
• Tahıl Caddesindeki Belediyemize ait dükkanların, Kızılhisar, Çayırlı, Yeniköy mahalle konaklarının yağmur
olukları ve iniş boruları yenilendi.
• Terziler mahalle konağı önünde çevre düzenlemesi yapıldı.

III-BİRİM TARAFINDAN YAPILAN FAALİYET VE PROJELER
1. Parke taşı, bordür, oluk, şev taşı, karosiman, andezit, granit taş tamiratı ve döşenmesi
• Ebeköy, Fethiye, Dereköy, Paşayayla, Karaköy, Çamönü, Hayriye, Afşar ve Alaylı  mahalle yollarına toplam
12.320 m2 parke taşı döşendi.
• Bağkur Sokak, Seda Sokak, Beyler Sokak, Memurlar Sokak, Acar Sokak, Turan Caddesi, Atatürk Caddesi,
Kozdere Caddesi, Söğütlü Sokak, Akasyalı Sokak, Atakent Sokak, Yenibahar Sokak, Kayıboyu Sokak, Zühre Sokak,
Göktürk Sokak, Ersöz Caddesi, Öncü Caddesi, İncirlik Caddesi, Ay Caddedi, Bilecik Caddesi, Atatürk Caddesi,
İznik Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Alican Caddesi, Bursa Caddesi, Osmangazi Caddesi, Sahaflar Sokak, Söğütlü
Sokak, Karacaoğlan Sokak, Barbaros Sokak, Yenidoğan Sokak, Ihlamur Sokak, Orhan Caddesi, Özsöz Sokak,
Hatuniye Sokak, Yağhane Sokak ve Sağırosman Sokak’ta 580 m2 parke taşı yol ve tretuvar tamirleri yapıldı.
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• İlçe genelinde andezit taş kaplama da 140 m2 tamiri yapıldı.

• Mezbaha bahçesinde 2.230 m2 parke taşı döşeme çalışması yapıldı.
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Yediyol Meydanında refüj etrafına şev taşı döşendi.
Cezaevi bahçesinde 80 m2 parke taşı tamiri yapıldı.
Stadyum girişi bordür ve tretuvar tamiri yapıldı.
Çamönü Mahallesinde karosiman döşemesi yapıldı.
Günece Mahallesi süt toplama tesisi önüne oluk yapıldı.
Heykel Meydanında ve Belediye Tarihi Hizmet Binası önünde bordür tamiratları yapıldı.
Söylemiş Mahallesi parke taşı tamiri yapıldı ve bordür döşendi.
Santral park ağaç etraflarındaki bordürlerin tamiri yapıldı.
Hacı Tahir Sokak’ta beton ile yol tamiri yapıldı.
100.Yıl İlkokulu etrafında tretuvarlar yenilendi.
Yağhane Sokak’ta, Karabacak Sokak’ta, Cami Sokak’ta kumlama işlemleri yapıldı.
Orhan Caddesinde oluk ve bordür tamiri yapıldı.
Çatalçeşme Sokak’ta ve Erdem Sokak’ta oluk tamiri yapıldı.
Süpürtülü Sokak’ta beton kırımı yapılarak tretuvar tamiri yapıldı.
Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 50 m2 parke taşı tamiri yapıldı.

2. Asfalt tamiri yapılması

• Ihlamur Sokak, Sema Sokak, Karaahmet Sokak, Gökgöz Meydanı, Bursa Caddesi, Atatürk Caddesi, İznik
Caddesi, Hizar Sokak, Süpürtülü Sokak, Sağlık Caddesi, Muhtar Yusuf Aydın Sokak, Sağırosman Sokak, Şeref
Sokak ve Alemdar Sokak’ta asfalt tamirleri yapıldı.

• Akasyalı Sokak, Başak Sokak ve Yenihal Caddesi’nde asfalt kesimleri yapıldı.
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4. Dolgu malzemesi ve taş tozu serilmesi

• Hayriye, İncirli, Selimiye, Ebeköy, Çamönü, Çiçeközü, Akçapınar, Akbıyık, Ayaz, Beypınar, Osmaniye,
Orhaniye, Mahmudiye, Karaamca, Yarhisar, Karaköy, Günece, Gökçesu, Kozdere, Aydoğdu, Kızılköy, Kızılhisar,
Mecidiye, Çeltikçi, Eğerce, Yolören, İncirli, Çayırlı, Hayriye, Karasıl, Kirazlıyayla, Çelebi, Karacaahmet,
Toprakdere, Köprühisar, Koyunhisar, Kavaklı, Uluköy, Süleymaniye mahalle ve arazi yollarına, Menteşe çadırlar
bölgesine, Çeltikçi çadırlar bölgesine, kapalı spor salonu arkasındaki alana, Toki Cami yanındaki yola, Kurtuluş
Mahallesinde yeni yapılan cami inşaatına, Yeni Mahalle park alanına, Sümbüllük mevkiinde,  köpek barınağına,
Fetih Caddesi’ne, Akasyalı Sokak’a, Uysal Caddesi’ne, Mesken Sokak’a, Gülbahçe Sokak’a, İstanbullu Sokak’ta
yıkımı yapılan metruk binanın bulunduğu alana, Çırakzade Sokak’a, Aydemir Sokak’a, Saltanat Sokak’a, Şehit
Polis Fethi Sekin Sokak’a, Destan Sokak’a, Huzur Sokak’a, Nur Sokak’a, Üzüm Sokak’a Selamet Sokak’a, Salkım
Sokak’a, Söylemiş Mahallesinde düzenleme yapılan parka, Cezaevi arkasındaki yola, Biber Pazarına, Tofaş
basketbol sahası yanında yeni oluşan yola, santral park alanına, Çınar Caddesi’nde bulunan çocuk parkına
dolgu malzemesi ve taş tozu serildi.

5. İş makineleri ile yapılan diğer işler

• Sebze Halinde,  Ferah Sokak’ta restorasyon çalışması yapılan bina parselinde, Güldeste Caddesi’nde bulunan
yeşil alanda, Piriateş Caddesi’nde, Akçapınar Mahallesi’nde, Hava Alanında, Aydoğdu Mahallesi’nde, Çınar
Caddesi’nde, Çivici Sokak’ta, Beste Sokak’ta, Uluköy Mahallesi bağlantı yolu girişinde, Cihadiye Mahallesi’nde,
Umut Sitesi yan parselinde, Yeni sanayi bölgesinde, Akçeşme Caddesi’nde, Manaş Caddesi’nde, Cumhuriyet
Caddesi’nde, Hacı Hasan Sokak’ta, Derya Sokak’ta, İncirli Mahallesinde yanan evde, Karaköy Mahallesinde ve
Yolören Mahallesi’nde moloz temizlikleri yapıldı.
• Ebeköy Mahallesi cami bahçesi temizlenerek tesviye çalışması yapıldı.
• Subaşı Mahalle yolu çamuru temizlendi.
• Belediye döküm sahasında düzenleme çalışmaları yapıldı.
• Çardak Mahallesinde kepçe ve kamyon ile kanal temizliği yapıldı.
• Cezaevi kanal kenarı temizlik ve tesviyesi yapıldı.
• Kavaklı Mahalle konağı önü su hattı kazısı ve tesviye yapıldı.
• Kızılköy Mahallesine büz döşendi.
• İncirli Mahallesi’nde silindir ile sıkıştırma çalışması yapıldı.
• Çayırlı mezarlık girişi menfez temizliği yapıldı.
• Akçeşme İlkokulu bahçesinde söküm, temizlik, malzeme serimi ve tesviye işlemleri yapıldı.
• Süleymaniye, Çelebi, Toprakocak, Karacaahmet, Subaşı, Orhaniye ve Dereköy mahallelerine parke taşı;
Beypınar ve Terziler mahallelerine bordür nakli yapıldı.
• Kozdere Mahallesinde kanal temizliği yapıldı.
• Sel afedi sonrası zarar gören mahallelerde gerekli çalışmalar yapıldı.
• Hayriye Mahallesinde fidan çukurları açıldı.
• Temizlik İşleri şantiyesinde toprak hafriyatı yapıldı.
• Çamönü Mahallesi su hattı kazısı yapıldı.
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• Günece Mahallesi su arkları temizliği yapıldı.
• Çeltikçi Mahallesi çatırlar bölgesi fosseptik ve tuvalet nakli yapıldı.
• Osmaniye mahalle mezarlığı su hattı kazısı yapıldı.
• Çayır Mahallesi kamulaştırılan alanda bulunan eski binanın yıkımı gerçekleştirildi.
• Mahmudiye Mahallesi su kanalı geçişi kazılarak borusu döşendi ve dolgusu yapıldı.
• Kavaklı Mahallesine piknik bankları nakledildi.
• Eğerce Mahallesinde su hattı kazısı ve temizlik çalışmaları yapıldı.
• Babasultan Parkı önündeki toprak alındı.
• Selamet Sokak yeşil alanda moloz temizliği ve tesviye çalışması yapıldı.
• Yarhisar Mahallesi okul bahçesinde tesviye, mezarlık yanı yolda temizlik çalışması yapıldı.
• Çamönü Mahallesine toprak nakli yapıldı.
• Öncü Caddesinde bulunan parka toprak nakli yapıldı.
• Çınarlı Cami yanı andezit taşların sökümü ve nakli yapıldı.
• Terziler Mahallesinde moloz ve çöp temizliği yapıldı.
• Yağhane Sokak ve Karabacak Sokak’ta yol kaplaması sökümü yapıldı.
• Mahmudiye Mahallesinde asfalt sökümü yapıldı.
• Mezbahada fosseptik temizliği yapıldı.
• Karacaali Mahallesi yolunda hat geçişi için asfalt kesme ve boru döşenmesi yapıldı.
• Alaylı, Ebeköy ve Terziler Mahalleleri ürün kurutma sahalarında tesviye çalışmaları yapıldı.
• Gökçesu mahalle konağı inşaatı kazısı hafriyatı yapıldı.
• Selamet Sokak’ta spor aletleri temeli açıldı.
• Ayaz Mahallesi’nde yol açma çalışması yapıldı.
• Alaylı Mahallesi’nde bulunan okul bahçesinde temizlik yapıldı.
• Karacaahmet Mahallesi’nde yapılacak duvarın temel kazısı yapıldı.
• Söylemiş Mahallesinde bulunan arazi yoluna koruge boru döşendi.
• Kızılhisar Mahallesinde bulunan eski tuvalet binasının yıkımı gerçekleştirildi.
• Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi ve Süleymanpaşa İlkokulu, TOKİ Ortaokulu ve Koç Okullarında bulunan
molozlar kaldırıldı.
• Menteşe Mahallesinde rampa tamiri yapıldı.
• Yolören Mahallesi tretuvar sökümü yapıldı.
• Kızılköy, İncirli, Çelebi, Karasıl, Uluköy mahallelerinde yangınla mücadele çalışmaları yapıldı.
• Gökgöz Meydanına yapılan basketbol sahasının çevre temizliği ve düzenlemesi yapıldı.
• Aydoğdu Mahallesinde yol kenarı çalı temizliği yapıldı.
• Yıkımı gerçekleştirilen 112 acil binalarının molozu kaldırılarak düzenleme çalışması yapıldı.
• Akçapınar ve Osmaniye mahallelerinde mezar kazısı yapıldı.
• Karaamca Mahallesinde su hattı kazısı yapıldı.
• Atakent Sitesi’nden dallar ve molozlar alındı.
• Kirazlıyayla Mahallesi’nde yol genişletme çalışması yapıldı.
• Uluköy Mahallesine toprak nakli yapıldı.
• Ebeköy Mahallesi sulama hattı arıza kazısı yapıldı.
• Adnan Menderes Caddesi kenarında bulunan topraklar alındı.
• Öncü Caddesi’nde, Özen Sokak’ta, Köfteci Sokak’ta, Süpürtülü Sokak’ta atıl vaziyetteki arsaların temizliği
yapıldı.
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6. Organizasyon ve kurumlara masa, sandalye, sahne, çadır, tuvalet ve su tankı nakli

• Akçeşme İlköğretim Okulu’nun yıkımı gerçekleştirilmeden önce içerisinde bulunan sıra, sandalye vs.
malzemeler taşındı.
• Savcılık dosyalarının Yeni Adliye Binasına nakli gerçekleştirildi.
• Bursa’dan sandalye nakli yapıldı.
• Kadastro Müdürlüğü’nün masa ve sandalyeleri İnegöl’den nakledildi.
• Yeni hizmet binasına taşınan Emniyet Müdürlüğü’nün malzemeleri nakledildi.
• İlçe Sağlık Merkezinin mobilya ve dolapları taşındı.
• İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Bursa’dan dezenfektan ürünü nakli yapıldı.

7. Metruk ve tehlikeli vaziyetteki binaların yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesi

• Atatürk Caddesi’nde bulunan metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.
• Osmangazi Lisesi binasının yıkımı gerçekleştirildi.
• Sebze halinde metruk vaziyette bulunan 21 adet dükkanın yıkımı gerçekleştirildi.
• Kızılköy Mahallesinde bulunan metruk vaziyetteki evin yıkımı gerçekleştirildi.
• Çatalçeşme Sokak’ta bulunan 2 adet metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.
• İstanbullu Sokak’ta bulunan metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.
• Eski hastane bölgesindeki 2 adet 112 acil binasının yıkımı gerçekleştirildi.
• Şeref Sokak’ta bulunan metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.
• Ferah Sokak’ta restorasyonu yapılan SMÖ binanın proje dışı 2 adet müştemilatı yıkıldı.
• Kızılköy mahallesinde yanan evin yıkımı gerçekleştirildi.
• Dr. Ahmet Esin Sokak’ta bulunan 2 adet metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.
• Garaj Caddesinde kamulaştırması yapılan 2 adet bina ile toplam 37 adet binanın  yıkım işlemleri,
moloz temizliği, tesviye ve düzenleme çalışmaları yapıldı.
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8. Kaçak yapıların yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesi

• Osmangazi Lisesi’nin yıkımı ile birlikte binaya bitişik vaziyette bulunan 2 adet kaçak çay ocağı boşaltılarak
kaldırıldı.
• Çivici Sokak’ta bulunan 1 adet kaçak ahır yapısının yıkımı gerçekleştirildi.
• Marmaracık Mahallesinde bulunan 3 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.
• Fethiye Mahallesinde bulunan 1 adet kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.
• Mahmudiye Mahallesinde bulunan 1 adet kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.
• Kirazlıyayla Mahallesinde bulunan 2 adet kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

9. Belediye mülkiyetindeki işyerleri, Belediye hizmet binaları, sorumluluk alanında bulunan diğer
kurumların binalarında bakım ve onarım işleri

• Aydoğdubey İlköğretim Okulu ana bina girişine beton dökülerek engelli rampası yapıldı.
• Adliye Binası bahçe düzenlemesi ile çatıda bakım onarım işleri yapıldı.
• İlçe Emniyet Binasında bakım onarım işleri yapıldı.
• Köprühisar düğün salonunda bakım onarım işleri yapıldı ve doğramalar yenilendi.
• Günece Mahalle konağında boya ve tezgah fayansı yapıldı.
• Yeniköy Mahallesi tuvalet binasının eksikleri tamamlandı.
• Eski sanayi bölgesindeki tuvaletin bakım onarımı yapıldı.
• Vergi Dairesi Binasının çatı saçaklarının tamiratı yapıldı.
• 100.Yıl İlkokulu’nda tehlikeli vaziyette bulunan bahçe duvarı yenilendi.
• Belediye Spor Tesisi binasının yağmur iniş boruları onarıldı, alçı duvar tamiri yapıldı.
• Yıldırım Mahallesi tuvaletinde bakım onarım çalışmaları yapıldı.
• Halk Eğitim Merkezi binasında bakım onarım çalışmaları yapıldı.
• TOKİ İlköğretim Okulunda seramik işleri yapıldı.
• Akdere Mahalle Camisinde mermer işleri yapıldı.
• İmam Hatip Lisesi’ne güvenlik odası yapıldı.
• Çarşı haliçinde bulunan dükkanlarda bakım onarım işleri yapıldı.
• Çamönü Mahallesi cami ve tuvaletlerinde bakım onarım çalışması ile çevre düzenlemesi yapıldı.
• Çamönü Mahalle konağında boya, sıva, fayans işleri yapıldı.
• YESAŞ binalarında boya çalışmaları yapıldı.
• Endüstri Meslek Lisesi’nde betopan yapıldı.
• Tahirağa İlkokulu kazan dairesi ve çatısında bakım onarım yapıdı.
• Menteşe Mahallesi şadırvanda bakım onarım yapıldı.
• 100.Yıl Camii’nde ve bahçe duvarında sıva-boya yapıldı.
• İbrahim Orhan Yüksekokulu Yerleşkesi’nde temizlik çalışması yapıldı. Beton zemin kırılarak su hattı arızası
giderildi.
• Kütüphane Sokak’ta Belediyemize ait dükkanların kiremit onarımları yapıldı.
• Belediyemize ait birimlerin hizmet verdikleri odalarda boya yapıldı.
• Toprakocak mahalle konağı boyası yapıldı.
• Kültür Merkezi asma tavan tamiratı yapıldı ve yağmur olukları temizlendi.
• Beypınar mahalle konağı çevre düzenlemesi yapıldı.
• Mahmudiye Mahallesinde beton köprü yapıldı.
• Sosyal tesiste fayans tamiri yapıldı.
• Ayaz Mahallesi misafirhanesinde fayans işleri yapıldı.
• Fen İşleri Şantiyesi depo binamızda çeşitli Müdürlüklerimize ait arşiv ve depo odaları oluşturuldu.
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• İlçe kriz merkezinde bakım onarım çalışmaları yapıldı.
• Belediye Meclis Salonu kalorifer petekleri ve ahşap tamiri yapıldı.
• Kaymakamlık Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kapıları ve Kaymakamlık danışma odası iç ve dış doğramaları
boyandı.
• El Emeği Göz Nuru binasında bakım onarım çalışmaları yapıldı.
• Çardak mahalle konağı boyandı ve çatısı onarıldı.
• Sertaç Dübek parkı boyası yapıldı.
• Eski sanayi tuvaleti boyası yapıldı.
• Menteşe ve Subaşı mahalle camilerinde boya çalışmaları yapıldı.
• Belediye Spor Merkezinde boya, sıva ve fayans tamiri yapıldı.
• Hayvan Pazarına rampa yapıldı.
• Eğerce mahalle konağında yıkılan merdivenin molozları temizlendikten sonra yeni merdiven yapıldı.
Şadırvanda sıva çalışması yapıldı.
• İlçe Halk Eğitim Merkezi Binası’nda bakımm onarım çalışmaları yapıldı.
• Kıblepınar mahalle konağında boya çalışması yapıldı.
• İlçe Stadyumu soyunma odalarında bakım onarım çalışmaları yapıldı.
• Hastane bahçesinde beton zemin kırılarak arızalı gider onarıldı.
• Karaamca Mahallesi misafirhane binasının çatısı onarıldı. Mahalledeki depoda bakım onarım çalışmaları
yapıldı.
• Yeniköy Mahallesi cami olukları yenilendi.
• Toprakdere Mahallesi cami ve mahalle konağı olukları yenilendi. Çatı onarımı yapıldı.
• Burcun Mahallesi cami ve tuvaletlerinde tamirat ve boya çalışması yapıldı.
• Cihadiye Mahallesinde bulunan misafirhanenin boyası yapıldı.

10. Tesisat bakımı işleri

• Belediyemize ait hizmet binaları, mahalle konağı, çok amaçlı salon gibi tesislerde; diğer kurumlara ait olan
ve sorumluluğumuzda bulunan okul, cami gibi binalarda meydana gelen tesisat arızalarına müdahale edilerek
sorunlar giderildi.
• Mevcut sokak çeşmelerinin bakımları yapıldı. Çayır Mahallesi Hürriyet Sokak’ta sokak çeşmesi yapılarak
faaliyete geçirildi.
• Sokak hayvanlarının beslenme ve su içme noktalarının bakımları yapıldı.
• Çeşitli çalışmalarda meydana gelen su patlağı arızalarına müdahale edildi.
• Biber Pazarı tuvaletleri yerleştirildi ve tesisat bağlantıları yapıldı, çeşme ve abdestlik için kanalizasyon hattı
yapıldı.
• Temizlik Şantiyesi su ve gider tesisatı yapıldı.
• Ana Kucağı binası su ve gider tesisatı yapıldı.
• Tarihi Belediye Hizmet Binasında kalorifer yerleri değiştirildi. Gerekli noktalarda ilave kalorifer montajı
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yapıldı.
• Kar yağışı sonrası şehir merkezi ana caddeleri, okul çevreleri ve yüksek rakımlı mahalle yollarında kar
kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıldı.                         
• İmara yeni açılan yolların tesviyesi ve stabilize dolgusu yapıldı.
• Kepçe ile Kurban Bayramı için Afşar, Söylemiş, Karacaahmet, Çayırlı, Akçapınar, Osmaniye, Orhaniye,
Çiçeközü, Mahmudiye, Papatya, Yenigün(Atakent Sitesi) Mahallelerinde çukurlar açılarak, Bayram sonrası
sönmemiş kireç uygulaması ile birlikte açılan çukurlar kapatıldı.
• İlçe genelinde bordürlerin boyama işleri yapıldı.
• Kış mevsiminde kömür kullanan sitelerin külleri toplandı.
• İznik Caddesi-Güldeste Caddesi kesişiminde bulunan alana Müstecip Onbaşı heykel düzenlemesi
yapıldı.
• İlçe genelinde yenilenen sokak tabelalarının ve direklerinin montajı yapıldı.
• Yeni billboardların ankrajlı montaj işlemleri yapıldı ve yıl içinde ilçe genelinde billboard afişleri asıldı.
• Fidanlık su deposu alanında üzeri kapalı düğün salonu yapıldı. Güvenlik binasına mutfak yapıldı.
• Engelsiz Yaşam Merkezi binasının yanına çocuklar için Ana Kucağı binası yapıldı.
• Kozdere Mesire Alanına güvenlik binası yapıldı.
• İlçe genelinde sokak hayvanları besleme noktalarında bakım onarım yapıldı.
• Pandemi tedbirleri kapsamında oturma bankları toplandı.
• Koyunhisar Mahallesine direklerin montajı yapıldı.
• Hacı Hasan Cami etrafında kamulaştırılan alanda yıkım ve çevre düzenleme işleri yapıldı.
• Heykel meydanından İlçe Orman Şefliği’nin yan parseline taşınan bankamatikler için beton dökülerek
zemin hazırlandı.
• İlçe genelinde gerekli noktalara duba montajı yapıldı.
• Tofaş Basketbol Sahası etrafına fidan çukurları açıldı.
• Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesine hizmet binası yapıldı.
• Akçapınar ve Akbıyık Mahallelerinde hayvan sulama oluğu yapıldı.
• Fethiye Mahallesinde köprü korkulukları yapıldı.
• Gerekli noktalarda izni alınmış olan yollara plastik hız seti montajı yapıldı.
• Kültür Merkezi yağmur suyu hatlarının kotu düşürüldü.
• TOKİ 2. Etap bölgesi akıllı durak için beton dökülerek zemini hazırlandı.
• İlçe genelinde moloz temizliği yapıldı.
• Sinanpaşa Külliyesi Girişimcilik Merkezi’nde bakım onarım çalışmaları yapıldı.
• Biber Pazarı dükkanlar arasına beton döküldü ve tuğla ile duvarlar yapıldı. Oluk ve iniş boruları
düzenlendi.
• TOKİ iş merkezinde mermer tamiri yapıldı.
• Yenigün Mahallesi Çınar Caddesi’nde, Akçeşme İlkokulu’nda ve 100.Yıl Mahallesi’nde bulunan çocuk
oyun parkı alanlarının zemin betonları döküldü.
• İmamhatip Lisesi ve Akçeşme İlkokulu’nda yağmur suyu ızgaraları düzenlendi.
• Ayaz mahalle konağı çevre düzenlemesi yapıldı.
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KAYNAK ATÖLYESİ ÇALIŞMALARI
1. Tamirat, bakım-onarım işleri
• Belediye hizmet araçlarının, iş makinelerin ve çalışma aletlerinin kaynak tamirleri ile bakım onarımları
yapıldı.
• İlçe mezbahasında bakım onarım çalışmaları yapıldı.
• İlçe genelinde oturma banklarının bakım onarımları yapıldı.
• Mevcut çöp kovalarının bakım onarımları ve yeni çöp kovalarının imalatları yapıldı.
• İlçe genelindeki dubaların ve hacıyatmazların tamirat işleri yapıldı. Gerekli noktalara yenilerinin montajı
yapıldı.
• Hurdalıktan geri dönüşümü sağlanabilecek durumdaki malzemeler çıkartılarak tamiratları yapıldı ve
kullanılabilir duruma getirildi.
• Biber Pazarı kantarında ve dükkanların kapılarında tamirat işleri yapıldı.
• Tofaş Basketbol Sahası pota tamiratı yapıldı.
• Hatuniye Cami girişinde bulunan kemerin tamiratı yapıldı.
• Hafriyat döküm sahası giriş kapısının ve personel konteynerinin tamiratları yapıldı.
• Kozdere Mahalle Konağı çatısı tamiratı yapıldı.

2. Kapı, merdiven, köprü, balkon, korkuluk ve ferforje işleri yapılması
• Kozdere Mahallesi mesire alanına sürgülü giriş kapıları yapıldı.
• Subaşı Mahallesi misafirhane bahçe giriş kapısı yapıldı.
• İmamhatip Lisesi kapısı yapıldı.
• Terziler Mahallesi kapı imalatı yapıldı.
• Yeniköy Mahallesi tuvalet kapıları yapıldı.
• Dereköy Mahallesinde kapı montajı yapıldı.
• Çamönü Mahallesinde bulunan Kuran okuma salonu için kapı yapıldı. Salona çıkış merdiveni imalatı ve
montajı yapıldı. Üst katta bulunan depoya çıkış merdiveni yapıldı.
• İlçe Askerlik Şubesi dosya odasının girişlerine 2 adet kapı yapıldı.
• Günece Mahallesi süt toplama tesisine raylı kapı imalatı ve montajı yapıldı.
• Engelsiz yaşam merkezine kapı montajı yapıldı.
• Hayvan Pazarı giriş kapısı yenilendi.
• Babasultan Parkı ferforje kapılarının montajı yapıldı.
• Terziler Mahallesinde ferforje korkuluk imalatı yapıldı.
• Çelebi Mahallesine kanal geçişi için köprü yapıldı.
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• Fethiye Mahallesinde bulunan köprüde bakım onarım yapıldı
• Sinanpaşa Külliyesi civarındaki demir köprünün girişine engelli vatandaşlarımızın geçişi için sac levha
kaynatıldı.
• Öncü Caddesindeki parka korkuluk yapıldı.
• Ferah Sokak’ta sac panel imalatı yapıldı.
• Sinanpaşa Cami bahçe duvarı üzerine ferforje korkuluk yapıldı.
• Sertaç Dübek Parkı ekmek satış noktasının ferforje korkulukları yapıldı.
• Dereköy Mahallesinde korkuluk montajı yapıldı.
• İlçe stadında pencere korkuluklarının montajı ve kaynak işleri yapıldı.

3. Çatı ve sundurma yapılması

•
•
•
•
•
•

Çamönü Mahallesi muhtarlık binası önüne sundurma yapıldı.
Fidanlık su deposunda oluşturulan açık hava düğün salonun çelik çatı imalatı yapıldı.
Aydoğdu Mahallesine sundurma yapıldı.
Ayaz mahalle konağı önüne sundurma yapıldı.
100.Yıl cami önüne sundurma yapıldı.
Terziler Mahallesinde bulunan parkın çatısına ilave yapıldı.
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4. Çocuk oyun grubu montaj ve tamiratları

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orhaniye Okulu çocuk parkı yer değişikliği yapıldı.
Kızılköy Mahallesinde bulunan eski okul bahçesindeki oyun grubunun demontajı yapıldı.
Dereköy Mahallesindeki oyun grubu söküldükten sonra mahalle meydanına montajı yapıldı.
Bulvar Caddesi çocuk oyun parkında tamirat işleri yapıldı
Öncü Caddesinde bulunan spor aletlerinin bakım onarımı yapıldı.
Gökgöz Meydanına çocuk oyun grubu montajı yapıldı.
İncirli Mahallesi çocuk oyun grubunda ve spor aletlerinde bakım onarım yapıldı
Sertaç Dübek Parkında bulunan çocuk oyun grubunda tamir işleri yapıldı.
Kardelen Park oyun grubu tamiri yapıldı.
Selamet Sokak spor aletlerinin tamiratı yapıldı.

5. Diğer kaynak işleri

• İlçe genelinde gerekli olan noktalarda baca kapağı ve ızgara imalatları yapıldı.
• Yunus Bal ortaokuluna basketbol potaları yapıldı.
• İlçe genelinde gerekli noktalarda tabela çalışmaları yapıldı.
• ANDA için eğitim tırmanma parkuru imalatı yapıldı.
• Kültür Merkezi jeneratör arkasına panel çit yapıldı. Kültür Merkezi çatı giderlerinin temizliği yapıldı. Bina
içerisindeki koltukların tamiratı yapıldı.
• Park Bahçeler Müdüdrlüğü’ne teslim edilmek üzere oturma bankı imalatları yapıldı.
• Müstecip Onbaşı heykeli aydınlatma lambaları demir ayaklarının montajı yapıldı.
• Hacı Hasan Cami yanındaki kamulaştırılan alanda bulunan eski konutta yıkım öncesi söküm işlemleri yapıldı.
• Parklara konulmak üzere dekoratif kalp şekillerinin imalatı yapıldı.
• İznik Caddesinde bulunan eski durak kaldırıldı.
• Bisiklet park yerleri yapıldı.
• Bursa Caddesinde dolmuş durağı montajı yapıldı.
• Şirin Sokaktaki çeşme önüne ızgara montajı yapıldı.
• Tarihi Belediye Binamızdaki klimalar için profil sehpalarının imalatı yapıldı.
• Aydoğdu Mahallesi çok amaçlı salonun çatısında mahya değişimi yapıldı.
• İlçe Kriz Merkezinde tamirat ve kaynak işleri yapıldı.
• Çamönü Mahallesi misafirhanesinde tezgah yapıldı.
• Kültür Merkezi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi için masa imalatı yapıldı.
• Öncü Caddesi’ne ve Kavaklı Mahallesi’ne durak montajı yapıldı.
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ELEKTRİK İŞLERİ SERVİSİ ÇALIŞMALARI
• Anayollar üzerinde bulunan sokak aydınlatmalarının tamirleri ve periyodik bakımları yapıldı.
• Şehrin belli noktalarına anons cihazları takıldı, mevcutların bakım ve ayarları yapıldı.
• Bakım onarımı yapılan Belediye binalarında tesisat, pano ve aydınlatma montaj işleri yapıldı. Meydana
gelen elektrik arızaları giderildi.
• Yeni hizmete açılan mahalle konakları, Belediye mülklerindeki yapıların abonelik, yapı bağlantı işleri yapıldı.
Elektrik sayaçları takıldı.
• Parklarda ve Belediyemiz tesislerinde bulunan aydınlatmaların bakım onarımları yapıldı.
• Biber Pazarına projektör aydınlatmaları monte edildi.
• Selamet Sokak’a aydınlatma direklerini yapıldı.
• İznik Caddesi üzerinde bulunan   Osmangazi Lisesi’nin yıkımı aşamasında duvar dibinde bulunan
bankamatikler taşındı.
• Tabakhane Mahallesi Yediyol Sokak’ta yol üzerinde bulan 2 adet çınar ağacına gece görüşünü güzelleştirmek
için yeşil aydınlatmalar takıldı.
• Mezbaha arkasında bulunan 5 adet dükkanın elektrik tesisatları yenilendi.Her dükkan için ayrı proje çizilip
abonelik alındı.
• Yeni Adliye Binası çevresi için aydınlatmalar yapıldı.
• Bursa Yolu üzerinde bulunan Koyunhisar Mahallesi bekleme durağını aydınlatmak için direk montajı yapıldı.
• İlçemizde bulunan park,bahçe ve meydanlardaki aydınlatmaların zamanlayıcıları yaz saati uygulamasına
geçirildi.
• Yenigün  Mahallesi İznik Caddesi’nde yapılan Müstecip Onbaşı heykeli ve çevresi için ışıklandırma yapıldı.
• Yenigün  Mahallesi İznik Caddesi’nde yapılan Müstecip Onbaşı heykeli ve çevresi için ışıklandırma yapıldı.
• Öncü Caddesi 2. Etap TOKİ Konutları önüne yeni yerleştirilen akıllı durağın enerji hattı çekildi.
• İznik Caddesi üzerinde bulunan eski sinyalizasyon direği söküldü.
• Belediyemize ait yıkımı gerçekleştirilecek olan tehlikeli vaziyetteki binaların yıkım işlemleri öncesi elektrik
bağlantıları kesildi.
• Çeşitli noktalarda meydana gelen elektrik arızalarına müdahele edildi.
• Akıllı duraklardaki elektrik tesisatı ve aydınlatma arızaları giderildi.
• Çınarlı Cami önü aydınlatma direklerinin armatürleri değiştirildi.
• Biber Pazarı prefabrik dükkanlara enerji verildi.
• Gökgöz Meydanı aydınlatma direkleri faaliyete alındı.
• Günece Mahallesi kaynaklar piknik alanı, düğün salonu ve tuvaletlerin aydınlatmaları onarıldı.
• Kızılay aracına enerji baplantısı yapıldı.
• Süleymaniye, Yıldırım, Kirazlıyayla mahallelerinde meydan aydınlatmaları yapıldı.
• Hatip Sokak’ta sokak aydınlatması yapıldı.
• Hareketli panoların enerji bağlantıları yapıldı.
• Belediye Hizmet Binasında tahliye pompasının tamiratı yapıldı.
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•
•
•
•
•

Orhan Caddesi’nde sokak aydınlatması yapıldı.
Dereköy Mahallesinde çınar aydınlatması yapıldı.
Koyunhisar Mahallesinde giriş aydınlatması yapıldı.
Ayaz mahalle konağı önünde bahçe aydınlatması yapıldı.
Parklara konulan kalp şeklindeki dekoratif ürünlere enerji verildi.
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

İŞYERİ KONTROL

2020 yılı içerisinde pandemi süreci ile birlikte yayımlanan genelgeler ve İlçe Hıfzısıhha Kurul Kararları
kapsamında denetimler yapılmış olup yeni ruhsat verilen işyerleri ile birlikte 3364 adet işyerinin kontrolleri
gerçekleştirilmiştir. Yapılan uyarılar ile işyerlerindeki eksikliklerin tamamlanmasına çalışılmıştır. Yapılan bu
kontroller sırasında eksiklik görülen işyerine eksikliklerini tamamlamaları için ikaz yapılmış ve tekrardan kontrol
edilip eksikliklerin giderildiği görülmüştür.
Ekmek Fırınlarının denetimleri esnasında sıhhi koşullar ve ürün gramaj kontrolleri hassasiyet gösterilerek
yapılmış uygun olmayanlara ise idari yaptırım düzenlenmiştir.
Ramazan Ayı öncesinde, gıda imalat ve satış yerleri denetlenmiş olup uyarılara uymayanlar hakkında idari
yaptırım uygulanmıştır.
Pandemi ve yükselen döviz kuru bahane edilerek ürünlerini fahiş fiyattan satmak isteyen esnaflarımıza yönelik
kontrollerimiz ve gelen şikâyetlere anında müdahale edilmiştir. Bu kapsamda ekiplerimiz tarafından 20 (yirmi)
adet işyeri denetlenmiştir.
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RUHSAT İŞ VE İŞLEMLERİ

5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyemiz sınırları içinde açılacak sıhhi, 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi ve umuma açık
işyerlerinin ruhsatlandırılması ve kontrolü görevi belediyemize verilmiştir.
2020 yılı içerisinde Zabıta Müdürlüğü Ruhsat Bürosu tarafından; 13 adet işyerine gayri sıhhi müessese, 145
adet işyerine sıhhi müessese ve 7 adet işyerine umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı olmak üzere
toplam 165 adet işletmeye, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmiştir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
olmadan faaliyet gösteren 4 adet işyeri ekiplerimizce mühürlenmiştir.
Bu kapsamda; 2019 yılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı gelirleri 2.3261,13 TL olarak gerçekleşmiştir.

PAZAR YERLERİ

2020 yılı içerisinde pandemi süreci ile birlikte yayımlanan genelgeler ve İlçe Hıfzısıhha Kurul Kararları kapsamında
bilgilendirme çalışmaları ve denetimler yapılmıştır. Bu kapsamda 2925 adet sergi yeri denetim yapılmış olup 20
adet sergi yerine idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Pazar yerinin nizam ve intizamının korunması çalışılarak
izinsiz sergi kuranlar uygun yerler gösterilerek kaldırılmış, kurulan sergilerin kurallara uygun şekilde açılması
sağlanarak halkımızın Pazar yerinde rahat şekilde alışveriş yapmaları sağlanmıştır. Pazar bitiminde Pazar yeri
temizliği yaptırılmıştır.
İlçemizde Cumartesi günleri kurulan Halk Pazarı için esnafımız teşvik edilmiş ve 50 adet esnaf ve üreticinin
tezgah açması sağlanmış ve pazar daha da işler hale getirilmiştir. Pazar bitiminde temizliğin yapılması tarafımızca
sağlanmıştır.
Pandemi nedeniyle; 3540 adet uyarıcı levha dağıtımı, 3540 mt şerit düzenlemesi, 260 lt dezenfaktan dağıtımı
gerçekleştirilmiştir.  
Bu kapsamda; 2020 yılı pazar yerleri işgaliye gelirleri 215.753,00 TL olarak gerçekleşmiştir.
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MEZBAHANE VE HAYVAN PAZARI

Belediyemiz Mezbahanesi, Müdürlüğümüz tarafından işletilmekte olup 1 Memur, 1 Sözleşmeli Veteriner Hekim
ve 6 İşçi ile çalışmalarını sürdürmektedir.
Belediyemiz Mezbahanesinde, 2020 yılı içerisinde; 1237 adet büyükbaş, 15601 adet küçükbaş hayvan
kesilmiştir. Hastalıklı olarak tespit edilen hayvanlara, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir
şekilde gerekli idari işlemler yapılmıştır.
İlçemiz Hayvan Pazarı girişine kurulan Dezenfeksiyon Tüneli ile Hayvan Pazarına giren araçların dezenfeksiyonu
yapılmaktadır.
Haftanın Salı günleri kurulmakta olan Hayvan Pazarına, işgaliye giriş ücreti ve pazarın düzeni için 2 adet Zabıta
Memuru ve 1 adet işçi görevlendirilmektedir.
Bu kapsamda; 2020 yılı mezbahane gelirleri 349.417,68 TL olarak gerçekleşmiştir.

DİĞER İŞLER

Resmi törenler ve Belediyemiz tarafından düzenlenen tüm etkinlikler verilen programlara uygun olarak
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinleri çerçevesinde yapılan
etkinliklerde; 1000 adet meşale, 500 adet balon dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
Tüm birimlere ait şehir içi ve şehir dışındaki belediyemiz ile ilgili görevlerin yerine getirilmesi için araç ve
personel ihtiyacı Müdürlüğümüz tarafından temin edilmiştir.
Kandil ve Arife günlerinde halkımızın kabir ziyaretini daha rahat bir şekilde gerçekleştirmeleri için ücretsiz
servis hizmeti düzenlenmiştir.
2020 yılı içerisinde Beyaz Masa tarafından, birimimize 224 adet bildirim yapılmış olup bildirimlerin tamamı
ekiplerimizce tamamlanmıştır.
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Belediyemize ait tebligatlar ilgililerine zamanında ulaştırılmıştır.
Belediyemiz tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve programlara ait davetiye ve ilanlar Müdürlüğümüz
personeli tarafından ilgililerine ulaştırılmıştır.
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan hizmet binaları, sebze ve meyve açık pazarı ile gerçekleştirilen kültür
ve sportif etkinliklerin güvenliği, Müdürlüğümüz kontrolünde danışma personelince sağlanmıştır.
İlan Memurluğunca; 928 adet ilan yapılmıştır. Bu kapsamda; 2020 yılı ilan gelirleri toplamı 4.496,99 TL
olarak gerçekleştirmiştir.
İcra Müdürlüğü eliyle yapılan satışlar için Müdürlüğümüzden tellâliye görevlendirilmesi yapılmıştır. Bu
kapsamda; 2020 yılı tellaliye gelirleri 3.092,21 TL olarak gerçekleşmiştir.   
Ölçü ve Ayar Memurluğu iş ve işlemleri kapsamında; 2019 yılı içerisinde 145 adet ölçü tartı aletinin beyan
işlemi yapılmıştır. Bu kapsamda; 2020 yılı ölçü ve ayar gelirleri 930,00 TL olarak gerçekleştirmiştir.
Belediyemiz tarafından Koronavirüs hastalığının yayılmasının önlenmesi ve hastalık sonrası
vatandaşlarımız üzerinde oluşan sosyal ve ekonomik sıkıntılara çare olmak amacıyla yapılan faaliyetlere
7/24 destek verilmiştir. Bu kapsamda; 18.000 adet maske dağıtımı, genelge kapsamında işyerleri kapanan
70 esnafa gıda paketi dağıtılması, 64 adet yenidoğan bebek kıyafeti dağıtımı, 516 adet satranç takımı
dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Kaymakamlığımız bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Hattına ve
Belediyemize ulaşan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın her türlü eksiklikleri giderilmeye çalışılmıştır.  Ayrıca
vatandaşlarımızın pazar yerlerine girişlerinde alınan tedbirler kapsamında; dezenfektan noktaları
oluşturulması, ateş ölçümü ve maske dağıtımı ekiplerimizce gerçekleştirilmiştir
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İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

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

B- Performans Bilgileri
1. Spor Kursları (Fitness, Body-Vücut Geliştirme, Aerobik, Step); Yenişehir Belediyesi Gençlik ve Spor
Merkezi bünyesindeki spor salonunda, uzman eğitimciler eşliğinde Fitness, Body-Vücut Geliştirme,
Aerobik, Dans, Step kursları düzenlenmektedir. 2020 yılı içinde bu kurslardan toplam  215 kişi faydalandı.
Masa tenisi, Halı saha, Tenis kortları, voleybol ve basketbol sahaları olmak üzere pek çok dalda sporlar
yapılmaktadır.
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2. Yüzme havuzu; Yenişehir Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi bünyesindeki yarı olimpik yüzme havuzu
pandemi nedeniyle faaliyete geçirilememiştir.
3. İlçe stadyumundaki sportif faaliyetler ;
2020 yılında Yenişehir Belediye Spor,Esnaf Doğan Spor,Söylemiş Başak spor,Bursa Çeltikçi Spor,Gülbahçe
Spor,Bursa Vakıf Spor,Tavşanlı Linyit Spor,Bozüyük Litra Spor,Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ve Hendek Spor
A takım ve genç takımlar kategorisinde antrenman ve sportif karşılaşmalarında ilçe stadyumundan
faydalanmaları sağlandı.

4. Halı saha sportif faaliyetler;
Yenişehir Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi bünyesindeki halı sahamızda 2020 yılı içerisinde pandemi
sebebiyle futbol turnuvası düzenlenememiştir. Ancak 18 Ağustos 2020 -13 Kasım 2020 tarihleri arasında
genelge gereği gerekli tedbirler alınarak halkımıza hizmet vermiştir.
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5. Spor kompleksi maç yayını hizmeti;
Yenişehir Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi bünyesinde pandemi nedeniyle halkımıza bu hizmet
verilememiştir.
6. Bayan Spor Salonu;
Pandemi nediyle 01.01.2020-23.02.2020 tarihleri aralığında bayan spor salonumuzdan 130 kişi spor
hocalarımız eşliğinde gruplar halin de step, aerobik ve dans kursları ile düzenli spor yapması sağlanmıştır

7. Sosyal Tesis;
T.C. Yenişehir Belediyesi Sosyal tesisi bünyesinde çeşitli çocuk oyun grupları,kahvaltı salonu,çay bahçesi
bulunmakta olup 2020 yılı içerisinde ise pandemi sebebiyle tam zamanlı hizmet verememiştir
8. Yenişehir Belediyesi Matay Spor kompleksi.
Yenişehir Belediyesi bünyesi içerisinde Halı Saha, Voleybol ve Basketbol sahası, Fitnes salonu  kafeterya,
kayak rampası ve gençlik merkezi bulunan Matay Spor Tesisi inşaat aşamasındadır.

9. Çok Amaçlı Spor Sahaları
Yenişehir Belediyesi bünyesinde ilçe halkının spora ilgi duyması, spor yapmaya teşvik edilmesi, düzenli
spor yapma alışkanlığı kazandırılması ve boş zamanlarının değerlendirilmesi için ilçemiz  Kurtuluş, Ulucami
ve Yenigün Mahallelerinde 3(üç) adet her biri bir adet fileli ve panyalı sabit basket bol potası,birer adet
seyyar voleybol ve badminton filesi ile saha çizgilerinden oluşan akrilik zemin kaplamalı 18,80m x 9,65m
ebatlarında toplamda 544,26m2 alana çok amaçlı spor sahası yapımı 13.04.2020 tarihinde başlamış olup,
26.06.2020 tarihinde ise yapımı tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulmuştur.
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2020 yılı Yenişehir Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi spor faaliyetlerinden yararlanan sporcu  sayıları.
1. Fitnes salonundan yaralanan sporcu sayısı: 215
2. Yüzme havuzundan yararlanan sporcu sayısı: 0 (Pandemi nedeniyle hizmete açılamamıştır).                                                                            
3. Lig tv maç yayınından yararlanan vatandaş sayısı: 0 (Pandemi nedeniyle hizmete  açılamamıştır).
4. İlçe stadyumundan yararlanan sporcu sayısı: 300
5. Halı sahadan yararlanan sporcu sayısı: 70
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KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ

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

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
1. Belediyemiz Tarafından Açılan Kurslar: 2020 yılında Belediyemiz tarafından Kültür-Sanat Faaliyetleri
kapsamında toplam 3 adet kurs açılmış olup, kurslarımızdan 285 kursiyer faydalanmıştır. ( Robotik
Kodlama, maker atölye çalışması, 3D yazıcı çalışma prensipleri)

2. Tarihi Mekânları Tanıtıcı tabelalar oluşturuldu: Yerli ve yabancı turistlere ön bilgilendirmede bulunmak,
ilçemizin kültür varlıklarının korunmasını sağlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla; Saat Kulesi, Çarşı
Hamamı, Balibey Han, Balibey Camii (Çarşı), Çınarlı Camii (Voyvoda), Şemaki Evi Müzesi, Ethempaşa
Camii, Babasultan Camii (Pustinpuş Baba Zaviyesi), Orhangazi (Ulucami), Yarhisar Orhangazi Camii,
Yarhisar Orhangazi Hamamı ve Sinanpaşa Camii’ne  tanıtıcı tabelalar  oluşturulmuştur.
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3. Cami Temizliği: Yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle ibadethanelerde temizlik seferberliği başlattı.
İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerimizde bulunan camilerimizde başlatılan temizlik çalışmasıyla halılar
yıkanarak, Ramazan ayında vatandaşlarımızın daha yoğun olarak kullandığı ibadethanelerde sağlıklı ve
hijyenik bir ortam sağlanmış olacak. Ayrıca Corona virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında
camilerimiz de tek tek temizlenerek dezenfekte ediliyor. Salgın öncesi vatandaşlarımız tarafından en
yoğun kullanılan alanların başında yer alan ibadethanelerimizin iç ve dış temizliklerinin yanı sıra halıları
da yıkanarak dezenfekte işlemine tâbi tutulmaktadır.

4. Kahvaltı ve Yemek Programları: Sinan Paşa Külliyesinde Belediye Başkanımızın gelen misafirlerine ayrıca
yapılan toplantılarda ikram edilen kahvaltı ve yemek programları organize edildi, planlandı, düzenlendi.
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5. Anaokulu öğrencilerine boyama kitabı ve kalem hediyesi: 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Döneminin
başlaması nedeniyle anaokulu öğrencilerine boyama kitabı ve kalem hediye edildi.

6. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı:  8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Yenişehir Huzur
Evi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bir kahvaltı verilerek günün anlam ve önemine değinildi.

7. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına düzenlenen fidan dikim etkinliğine katılım sağlandı
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8. 18 Mart Çanakkale   Şehitleri İçin Anma Töreni Düzenlendi: Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan
Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kısıtlı bir şekilde gerçekleştirilen 18 Mart Şehitleri
Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü törenine, İlçe Kaymakamımız Suat SEYİTOĞLU,
Belediye Başkanımız Davut AYDIN, siyasi parti başkan ve yöneticileri ile daire müdürleri katıldı.

9. Muhtarlar Toplantısı: Muhtarlarımızla düzenli olarak toplanıp, ilçemizin kırsal ve merkez tüm
mahallelerinde yaşanan sorunları birlikte tespit ediyoruz. Üçüncü Muhtarlar toplantısı kültür merkezinde
gerçekleşti.
10. 23 Nisan Kutlamaları: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı birinci etap Toki konutlarında
gerçekleşti. Çocuklara hediyeler dağıtıldı.

11. 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Şehitleri        Anma, Demokrasi
ve Milli Birlik Günü Çınarlı Cami önünde demokrasi meydanında gerçekleşti.
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12. 23 Nisan ödül töreni: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öykü yarışmalarında dereceye
giren öğrencilere ödül töreni düzenlendi ayrıca evinde odasında En Güzel 23 Nisan Süslemesi Fotoğraf
Yarışmasında dereceye giren çocuklara bisiklet hediye edildi.

13. Akıllı Duraklar vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu: İlçemizin 5 farklı noktasında montajları
tamamlanan Akıllı Duraklar vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Vatandaşlarımızın araç bekleme sürelerini
konforlu ve modern bir şekilde geçirebilmeleri amacıyla Yeni Hastane, Heykel Meydanı, Yeni Mahalle,
Akçeşme İlkokulu ve Atakent Sitesi bekleme durakları yenilenerek yerlerine akıllı duraklar yerleştirildi.

14. Durakta Öğreniyorum: Akıllı Duraklarda bulunan bilgilendirme panolarına ‘Durakta Öğreniyorum’
afişleri yerleştirildi.
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15. Maske Üretim Atölyesi Faaliyete geçirildi: Sinanpaşa Medresesi Girişimcilik Merkezinde faaliyet
gösteren maske üretim atölyesinde 193.245 adet maskenin üretimi yapılarak Belediyemiz tarafından
dağıtımı sağlanmıştır.

16. Halkımıza maske dağıtıldı: Şehit Ömer Halis Demir Kültür Merkezinde maske ve kolonya paketleme
işlemi gerçekleştirildi ve halkımıza dağıtıldı.

17. Saat Kulesine elektronik saat montajı yapıldı: İlçemizin şehir merkezinde bulunan Saat Kulesine
montajı gerçekleştirilen elektronik saat hizmet vermeye başladı.
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18. Mehter Takımı ziyaret edildi: Belediye Başkanımız Davut Aydın, Osmanlı Mehter Takımını ziyarette
bulundu ve Mehteranlara çeşitli hediyeler takdim edildi.

19. Yenişehir Belediyesinde sertifika töreni: Yenişehir Belediyesi Tarihi Sinanpaşa Külliyesinde 27 Ekim
2020 Salı günü, İlçe Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Davut Aydın ve ilçe protokolünün
katılımıyla Sinanpaşa Medresesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi Sertifika Dağıtım Töreni düzenledi.

20. Çevreyi korumak doğamızda var: Belediye Başkanımız Davut AYDIN 25 Şubat 2020 Salı günü Belediye
Meydanı ve hal içinde vatandaşlarımıza çevre dostu olan bez çanta hediye etti.
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BİLGİ İŞLEM FAALİYETLERİ
1. “Yenişehir cepte“ Belediye mobil uygulamasının yazılım ve tasarımı yapıldı.
2. Yenişehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu için hazırlanan yazılımda ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda
güncellemeler ve eklemeler yapıldı.
3. Sunucuların bakım ve yönetiminin aksamadan yapılması sağlandı.
4. Yenişehir Belediyesi resmi web sitesi bursa-yenisehir.bel.tr için gerekli olan güncellemeler yapıldı.
5. Su Deposu, Evlendirme Memurluğu, Mezbaha ve Spor Tesislerinde bulunan yazıcı, bilgisayar ve kamera sistemlerinde
ortaya çıkan arızalar giderildi.
6. Belediye bünyesinde bulunan bilgisayar sistemleri ve ağ bileşenlerinde (sunucu, terminal, tablet pc, modem, router,
switch, kablolama) oluşan toplam 1214 arızaya müdahale edildi.
7. Diğer kamu kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, mahalle ve köy muhtarlıklarına ve yerel basına ait
bilgisayarlarda çeşitli zamanlarda ortaya çıkan arızaların giderilmesi için teknik destek verildi.
8. Bir önceki yıla ait Faaliyet Raporu Hazırlandı.
9. Resmi törenler ve etkinlikler için Kamu kurum ve kuruluşlar tarafından istenen ses veya projeksiyon sisteminin
kurulumu yapıldı.
10. Haber içerikleri ve duyuruların Belediye web sitesinde fotoğraflı veya görüntülü olarak yayınlanması sağlandı.
11. Belediye binası ve ek hizmet binası arasında telefon ve data haberleşmesini sağlayan kablosuz ağ sisteminde ortaya
çıkan arızalar giderildi.
12. Yesaş merkez ve şubelerinde kullanılmak üzere hazırlanan ön ödemeli ekmek satış sisteminde ortaya çıkan yeni
ihitiyaçlar doğrultusunda güncellemeler yapıldı.
13. Bayramlar ve çeşitli gün ve etkinlikler için afiş, sertifika, davetiye,tebrik kartı ve bilboard tasarımları yapıldı.
14. Hilal masa bilgi sistemi, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda güncellendi.
15. Mezbaha, spor tesisi ve stadyum için güvenlik kamerası sistemi kuruldu.
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KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Amaç ve Hedefleri
TAŞ TOPLAMA MAKİNESİ ÇALIŞMALARI
Müdürlüğümüze bağlı olarak çalıştırılan, Taş Toplama Makinesi tamir ve bakımları düzenli olarak
yapılmaktadır. Çiftçilerimizin hizmetine ücretsiz olarak sunulmaktadır. Taş Toplama Makinesi; 2020 yılı
içerisinde 21 mahallede, 36 çiftçi tarafından 455 dekar alanda taş toplama işlemi gerçekleştirilmiştir.

MERA ISLAH ALANLARI ÇALIŞMALARI
Müdürlüğümüzce yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında Gündoğan, Karaköy, İncirli,
Köprühisar, Karacaali, Karasıl ve Çayırlı mahallelerinde bulunan 700 dekar mera alanlarının Nisan - Mayıs
aylarında yabancı otlarla mücadele ve yetişen mera bitkilerinin gelişiminin hızlandırılması için biçim
işlemi yapılmıştır. Biçim sonrası sulama ve otlatma işlemi takip edilmiştir.
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YAŞ SEBZE MEYVE TOPTAN TİCARET ALANI ÇALIŞMALARI
B. Yenişehir Belediyesine bağlı Yaş Sebze Meyve Pazarında 2020 üretim sezonu öncesinde yol kenarında ve
pazar içerisinde yer alan toplam 21 dükkan yıkım işlemi yapılmıştır. Çevre düzenlemesi kapsamında pazar
içerisine konteynerden oluşan yeni dükkan alanı oluşturulmuştur. Mevcut WC ler yıkılarak yerine konteyner
WC yerleştirilmiştir. 1 adet konteyner mescit olarak kullanılmaktadır. Mayıs ayında çevre temizliği yapılmıştır.
Ürün işleme depoları ortasında bulunan 50m2 lik alan doldurularak 100 m2 olan depo alanları, 125 m2’ye
çıkarılmıştır. Depo içerisine araç girebilmesi için rampa yapılmıştır. Kapı tamiratları yapılmıştır. Çatı temizliği
yapılarak yeni yağmur oluğu yapılmıştır. Üretim sezonu boyunca 3 adet kantar işletilmiştir. Alanda mevcut
bulunan 3 adet kantara periyodik bakım ve muayene işlemi yapılmıştır.

SALÇA MAKİNESİ DAĞITIMI
İlçemiz Günece, Demirboğa, Hayriye, Beypınar ve Barcın mahalle muhtarlarının talepleri üzerine 5 mahalle
muhtarına makineleri teslim edilmiştir. Salça yapım döneminin başladığı günlerde mahalle halkımızın
hizmetine sunulmuştur.
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KIRSAL ALAN EĞİTİM FAALİYETLERİ
Kasım ayında yapılan protokol ile Ermetal Vakfı, HP Türkiye ve Belediyemiz işbirliğinde, İlçemiz kırsal mahalle
okullarında eğitim gören 550 çocuğa Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri Atölyesinde eğitim verilmesi
planlanmıştır. Hali hazırda kırsal mahalle okullarında okuyan 100 çocuk eğitimden faydalanmıştır. Her çocuk
için 3’er saatlik eğitimden oluşan bu etkinlikte çocuklara ürettikleri atölyede hazırladıkları ürünler hediye
edilmiştir. Eğitimlere pandemi nedeniyle ara verilmiştir.

METİP BÖLGELERİ ÇALIŞMALARI
2017/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında, 2020 yılında Mevsimlik Tarım İşçileri için Belediyemiz sınırları
içerisinde Çayırlı, Çeltikçi, Karasıl ve Menteşe mahallelerindeki METİP bölgelerine müdürlüğümüz çalışmaları:
1. İşçilerin konuşlandırılacağı bölgeler, işçiler yerleşmeden önce planlamaya alınmış Mayıs ayı içerisinde geçici
yerleşim alanları ile mevcut yollar arasındaki bağlantıyı sağlamak için ulaşım alt yapı çalışmaları kapsamında,
yollarının tesviyesi için greyder sağlanmış, malzeme tedariki yapılmış ve serme işlemi gerçekleştirilmiştir.
2. Geçici yerleşim alanlarının belirli aralıklarla her türlü haşerelere karşı ilaçlanması Bursa Büyükşehir
Belediyesi ekiplerince yapılmış, koordinasyon tarafımızca sağlanmıştır.
3. Çöplerin toplanması işi ve çöp konteyneri tedariki Yenişehir Belediye Başkanlığımızca yürütülmüştür.
4. Tüm bölgelerde elektrik ve su bağlantıları yaptırılmış, kullanıcıların erişimi sağlanmıştır.
5. Ramazan ayı içerisinde Metip bölgelerinde pide ve ekmek dağıtımı yapılmıştır.
6. Belediyemize ait Sevgi Mağazasında bulunan kıyafet, ayakkabı ve oyuncak dağıtımı yapıldı.
7. Çeltikçi ve Menteşe bölgelerinde foseptik ve kanalizasyon çalışması yapılmıştır.
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YÜKSEK TONAJLI KANTAR BAKIM VE ONARIMI
Müdürlüğümüzce Yaş Sebze Meyve Pazarında yer alan 3 adet yüksek çekerli kantarların 2020 yılı periyodik
bakım ve damgalama işlemleri ile tamiratı birimimizce yaptırılmıştır. Çardak, Çelebi, Mahmudiye, Menteşe ve
Terziler mahallelerinde bulunan 5 adet kantarın bakımı yapılmıştır.

GÜNECE MAHALLESİ SÜT TOPLAMA TESİSİ YAPIMI
İlçemiz Günece mahallesine gıda ve hijyen standartlarına uygun olarak 50 m2 Süt Toplama Tesisi yapılmıştır.

TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA İMKANLARININ GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI
Müdürlüğümüzce, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından açılan 2020 Yılı Kırsalda
Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programına proje yazma çalışmaları başlamıştır. Proje kapsamında Yaş Sebze
Meyve Pazarı içerisinde oluşturulacak alanda, 5 farklı kırsal mahalle kooperatifinin pazarlama kabiliyetlerinin
geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda 5 farklı mahalle kooperatif başkanları ve muhtarları ile
bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.
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İlçemizin tarım markasını geliştirmek, kalitesi tartışılmaz olan ürünlerimizin; depolama, pazarlama ve ihracat
başta olmak üzere daha doğru pazarlara satışıyla ilgili atılımlar yapmak, sağlık koşullarına uygun olarak pazara
çıkmasını sağlamak için kamu kurumları ve özel sektör yetkilileri ile toplantı gerçekleştirilmiştir.
İlçemizde yüksek miktarda üretimi yapılan hububatın üretiminde sözleşmeli tarım uygulamasına geçilmesi
ile ilgili toplantı yapılmıştır. Toplantıya kamu kurum ve kuruluşları yetkilileri, muhtarlar, kooperatif başkanları,
önder çiftçiler katılım sağlamıştır.
İlçemizde üretilen buğdayın daha yüksek değerle satılması amacıyla TMO ve Türkşeker görevlilerini,  hasat
sezonu başında getirmek için yazışmalar yapılmıştır. Buğday alım sahasında yapılması gereken altyapı
çalışmaları Belediyemizce yapılmıştır. TMO görevlilerine Yaş Sebze Meyve Pazarında 1 adet kantar ve 1 adet
ofis verilmiştir. TMO’ca 2020 hasat döneminde yaklaşık 400 ton buğday alımı, Türkşeker tarafından 1.300
ton buğday alımı, toplamda 1.700 ton buğday alımı yapılmıştır. 2020 yılı buğday ortalama fiyatı 1,625 TL/Kg
olmuştur.
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TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İdarenin Amaç ve Hedefleri

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
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İdarenin Amaç ve Hedefleri
A. TEMİZLİK İŞLERİ FAALİYETLERİ
a. İlçemizde Çöplerin Toplanması ve Nakli: İlçemizde çöplerin toplanması ve nakli müdürlüğümüz personeli
ile ihaleyle kiralanan yüklenici araçlarıyla gerçekleştirilmekte olup 2020 yılında 10 adet merkez mahallemizde
bulunan çöp konteynerleri her gün, 61 kırsal mahallemizde bulunan çöp konteynerleri haftada en az 2 kez
olmak üzere çöp toplama işlemi yapılmıştır. Yapılan çalışmalar ile toplam19.577.920 kg  çöp araçlarımız ve
personelimiz ile toplanarak Büyükşehir Belediyesi İnegöl Katı Atık Düzenli Depolama Alanına götürülmüştür.

2020 YILI EVSEL ATIK MİKTARLARI
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b. Sokakların Süpürülmesi

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

c. Sokakların Yıkanması: İlçe genelinde ana arterler,   kaldırımlar tanker ile periyodik olarak ekiplerimiz
tarafından ilaçlı su ile yıkanmıştır.
Haftada 3 gün 8 ayda 78 gün yıkama işlemi yapılmıştır. (Ocak – Şubat – Mart ve Aralık ayında hava şartlarından
dolayı yıkama yapılmamıştır).
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d. Konteynerlerin Yıkanması, Boyanması ve Tamiri:
Bölge genelinde cadde ve sokaklara konulmuş olan
konteynerler düzenli olarak yıkanmakta, boyanmakta
ve tadilatları yapılmaktadır. 2020 yılında Merkez ve
Kırsal Mahallelerimizde bulunan toplam 2700 adet
çöp konteyneri yaz aylarında 15 gün ara ile sinek,
böcek, mikrop ve kokuya önlem olarak ilaçlama
yapılarak temizlenmiştir. 2020 yılında alımı yapılan 105
adet çöp konteyneri ihtiyaç duyulan yerlere dağıtımı
yapılmış ayrıca toplam 335 adet çöp konteyneri tamir
edilerek tekrar kullanılmış böylece yenisi alınmayarak
belediyemize yaklaşık 200.000,00 TL tasarruf
sağlanmıştır.
Belediyemize ait eski mezbaha yanında bulunan
Taş Basım Şantiyesi yeniden düzenlenerek   Temizlik
işleri şantiyesi olarak kullanılmaya başlanmış hizmet
binalarının tamir ve bakımı Fen İşleri Müdürlüğümüz ve
Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ekiplerince yapılmıştır.
Kırsal Mahallelerimizde yapılan kontroller neticesinde
ihtiyaç olduğu tespit edilen yerlere gerek satın
alınarak gerekse tamiri yapılarak yenilenen 218 küçük
konteyner , 39 büyük konteyner , 11 plastik küçük
konteyner , 15 plastik büyük konteyner olmak üzere
toplamda 283 çöp konteyneri bırakılmıştır.
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Mobil Yıkama Aracı :
Mobil yıkama aracı ile her hafta 71 mahallemizde bulunan bütün cami tuvaletleri,   Atatürk Heykeli , Çarşı
camii önündeki şadırvan, eski belediye meydanındaki şadırvan , Saat Kulesi ve ilçe merkezindeki tuvaletler
yıkanarak temizliği yapılmıştır.
Haftalık 86 noktada 12 Aylık çalışma süresince toplam 4644 noktada yıkama işlemi gerçekleştirilmiş, ayrıca
yapılan bu işlerin dışında trafik kazaları ve cadde ve sokaklarda çeşitli sebeplerden meydana gelen kirlilikler
ekibimizce temizliği yapılmıştır.

e. İnşaat Atıkları ve Molozların Toplanması: Açık kasa kamyon ile merkez mahallelerimizde bulunan moloz,
koltuk, kanepe, ağaç dalı gibi iri hacimli atıklar toplanmıştır.

12 aylık çalışma esnasında 3520 ayrı noktadan toplam 387.900 kg moloz ve iri hacimli atık toplanmıştır.
Ayrıca açılış, etkinlik ve törenler için masa – sandalye ve malzeme  taşıma işi, açık kasa kamyon ile yapılmıştır.
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İlçemizde bulunan mesire alanlarının, park ve bahçelerin periyodik olarak temizliği yapılmıştır.

f. Kanal Temizliği:
Belediyemiz sınırları içinde olan ve personel ile temizliği yapılabilen kanallar Temizlik İşleri Müdürlüğü
ekipleri tarafından düzenli olarak temizlenmiştir. Personel ile yapılamayanlar için BUSKİ Genel Müdürlüğüne
temizliğinin yapılması için bilgi verilmiştir.
g. Çevre Kontrolleri:
2020 Yılı içinde   Kontrol Ekibimizin yaptığı kontroller sırasında tespit edilen hususlar ile birlikte,  
vatandaşlarımızdan gelen şikâyetler kontrol edilerek,  en kısa sürede çözümlenmiştir.
Birimimize gelen  37 konteyner , 12 geri dönüşüm, 71 çöp – moloz – temizlik , 166 çeşitli talep – ilaçlama
isteği ve 171 sokak hayvanları şikayetleri için yerinde tespit yapılıp gereken çalışmalar yapılarak toplam 457
şikayetin tamamı çözüme kavuşturulmuştur.
B- ÇEVRE VE GERİ DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ GERİ DÖNÜŞÜM VE ATIK YÖNETİMİ
Kaynağında ayrı toplama uygulaması, belirlenen noktalara dağıtılan iç mekan kutuları, geri kazanım
konteynerleri ve kumbaralar ile yapılmaktadır. Konteynerlerle toplamanın uygulanamadığı yerlerde ise ayrı
biriktirmeye ve toplamaya uygun geri kazanım torbaları ve kutuları kullanılmaktadır. Tüm okullar, kamu kurum
ve kuruluşları, hastaneler, oteller, sağlık kuruluşları, marketler, satış noktaları, fabrikalar, alışveriş merkezleri,
stadyum ve askeri tesisler gibi ambalaj atıklarının yoğun olduğu birçok yerde toplama sistemi oluşturulmuştur.
Ayrıca ilçe genelinin tamamına yaygınlaştırılarak; halkımızın yoğun olarak kullandığı cadde ve meydanlarda
geri dönüşüm atıkları için toplama sistemi ile toplanan atıklar ülke ekonomisine kazandırılmıştır.
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C- SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAPILAN FAALİYETLER
Belediyemiz bünyesinde Veterinerlik Hizmetleri Birimi olmaması sebebiyle sahipsiz sokak hayvanlarına
ilişkin besleme, tedavi ve kısırlaştırma işleri, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Bu
faaliyete ilişkin çalışmalar: Besleme, Tedavi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü
koordinasyonunda kısırlaştırma çalışmalarıdır.
Sahipsiz sokak hayvanları için her gün Anadolu ve Trakya camdan alınan artık yemekler ile Belediyemizce
alınan kuru mamalar ilçemizde bulunan beslenme odaklarına bırakılmaktadır. Beslemeleri için mama dağıtımı
tamamlanmasına müteakip, hasta ve yaralı olanların tedavi ve bakımları yapılmaktadır. İhtiyaç duyulan yerlere
besleme yerleri temin edilerek konulmuştur.
Her hafta belirlenen günlerde  Büyükşehir Belediyesi  Veterinerlik Hizmetleri ile  koordineli olarak 10 adet
sahipsiz sokak hayvanlarının  kısırlaştırılma işlemi yapılmaktadır.
12 ayda toplam 218 adet köpek ve 25 adet kedi kısırlaştırması yapılmıştır.

Korona virüs salgınında yapılan faaliyetler
Ülkemizde toplum sağlığını tehdit eden Koronavirüs salgınına karşı ilçemizdeki tüm cadde ve sokaklar ilaçlı ve
köpüklü sularla yıkanarak dezenfekte edilmiştir. ( Toplam 18.000 defa )
Merkez ve Kırsal Mahallelerimizde bulunan tüm çöp konteynerleri periyodik olarak dezenfekte edilmiştir.
(Toplam 48.600 Adet)
İlçemizde bulunan tüm kamu binaları dezenfekte edilmiştir. (Toplam 600 Defa)
Merkez ve Kırsal Mahallelerimizde bulunan camiler dezenfekte edilmiştir. (Toplam 230 Kez)
Merkez ve Kırsal Mahallerimizde bulunan tuvaletler temizlenerek dezenfekte edilmiştir.
(Toplam 3.110 kez)
İlçemizde bulunan otobüs ve minibüs durakları dezenfekte edilmiştir. (Toplam 1.970 Kez)
İlçemizde bulunan tüm toplu taşıma araçları dezenfekte edilmiştir. (Toplam 1.450 Defa)
İlçemizde bulunan tüm parklar ve çocuk oyun grupları dezenfekte edilmiştir. (Toplam 200 Defa)
Bu süreçte sokak hayvanlarının beslemesini de unutmayarak günde 2 kez olmak üzere beslemeleri yapılmıştır.
(Toplam 15.000 Kg Yem ve Mama verilmiştir.)
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PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

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

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri
PROJELER
KOZEDERE ÇAMLIĞI MESİRE ALANI YAPIMI
Kozdere Mahallesi C tipi mesire alanı 30 yıl süre ile İnegöl Orman İşletme Müdürlüğünden kiralanmıştır. Tesis
alanı toplam 115.000 m²’dir. Bu alanın 35.000 m²’sinin etrafı tel örgü ile çevrilmiş ve mesire alanı olarak
düzenlenmiştir.
Mesire alanının düzenlenmesi için Belediyemizce ihale yapılmıştır. KDV dahil 977.890-TL bedelle
tamamlanmıştır. Yapılan ihale kapsamında;
1 adet wc yapımı, 3 adet bulaşık yıkama yeri yapımı, tel örgü dibine beton imalatı, parke taşı ile otopark imalatı,
bordür çekilmesi, yürüyüş yoluna temel malzeme serilmesi, çevre aydınlatma imalatı,11 adet 4x4 kamelya,
10 adet 3x3 kamelya, 35 adet orman tipi ahşap piknik masası, 1 adet ahşap çocuk oyun grubu, 1 adet ahşap
tırmanma platformu, 2 adet ahşap salıncak, 2 adet ahşap tahterevalli bulunmaktadır. 2021 yılı içerisinde 250
m2 kır lokantasının yapımı planlanmıştır. İşe başlama tarihi 30.03.2020, işin bitiş tarihi 15.08.2020’dir.
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YENİGÜN MAHALLESİ SELAMET SOKAK PARKI YAPIMI
Yenigün Mahallesi Selamet Sokakta bulunan yeşil alana park yapımı için proje hazırlanmıştır. Proje içinde
yeşil alanlar, yürüyüş yolları, oturma alanları, açık alan spor aletleri, çocuk oyun grubu ve çevre aydınlatması
bulunmaktadır.

YENİGÜN MAHALLESİ SEYİT ONBAŞI SOKAK ÇOCUK PARKI YAPIMI
Yenigün Mahallesi Seyıt Onbaşı Sokakta bulunan 420 m2 yeşil alana park yapılmıştır.  Çocuk oyun grubu, parke
taşı oturma alanı ve çim alandan oluşmaktadır.

YENİMAHALLE YARIMAĞA SOKAK ÇOCUK PARKI YAPIMI
Yenimahalle Yarımağa Sokakta bulunan yeşil alana çocuk oyun grubu konularak etrafı tel çit ile çevrilmiştir.
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YENİGÜN MAHALLESİ DESTAN SOKAK ÇOCUK PARKI YAPIMI
Yengün Mahallesi Destan Sokakta bulanan 250 m2 yeşil alana çocuk oyun parkı yapılmıştır.

YENİGÜN MAHALLESİ GÜLDESTE CADDESİ PARKI YAPIMI
Yenigün Mahallesi Güldeste Caddesi üzerinde bulunan 380 m2 yeşil alana çim ekilmiş, fidan dikilmiş ve oturma
alanları yapılmıştır.

SÖYLEMİŞ MAHALLESİ PARKI YAPIMI
Söylemiş Mahallesinde bulunan 620 m2 yeşil alana çocuk oyun parkı kurulmuş, çim ekilmiş ve oturma alanları
oluşturulmuştur.
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ULUKÖY PARKI YAPIMI
Uluköy Mahallesindeki 780 m2 yeşil alana çocuk oyun grubu kurularak çimlendirilmiştir.

KOYUNHİSAR MAHALLESİ ÇOCUK PARKI YAPIMI
Koyunhisar Mahallesindeki 500 m2 yeşil alana çocuk oyun parkı yapılmıştır.
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KARACAAHMET MAHALLESİ PARK YAPIMI
Karacaahmet Mahallesi cami bahçesine 460 m2 park yapılmıştır.

YENİGÜN MAHALLESİ ÇINAR CADDESİ PARKI YENİLEME İŞİ
Yenigün Mahallesi Çınar Caddesindeki parkın eskimiş olan çocuk oyun grubu yenilenmiş, kum olan zemini
kauçuk yapılmıştır.

100.YIL MAHALLESİ ORHANGAZİ CADDESİ PARKI YENİLEME İŞİ
100.Yıl Mahallesi Orhangazi Caddesinde bulunan çocuk oyun grubunun kum olan zemini parke taşı ve kauçuk
yapılmıştır.
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ENGELSİZ YAŞAM PARKI YAPIMI
Yenigün Mahallesi Hatuniye Sokakta bulunan Engelsiz Yaşam Merkezine yeni bir engelli oyun grubu kurulmuştur.

PARKLARA ÇİÇEKLİK YAPIMI
Boru profilden kalp şeklinde çiçeklik yapılarak şehir merkezinde bulunan 5 adet parka montajı yapılmıştır.

PARKLARA ENGELLİ SALINCAĞI YAPIMI
Tekerlekli sandalye ile kullanılabilecek şekilde 4 adet engelli salıncağı temin edilerek parklara kurulumu
yapılmıştır.
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KOZDERE ÇAMLIĞI MESİRE ALANI KANALİZASYON HATTI YAPIMI
Kozdere Çamlığı mesire alanının  380 metre kanalizasyon hattı yapılarak Kozdere Mahallesi hattına bağlanmıştır.

ÇOCUK PARKLARI ÇEVRESİNE PANEL ÇİT YAPIMI
Cihadiye, Kirazlıyayla, Marmaracık , İncirli, Karacaali, Dereköy, Süleymaniye Mahallelerinde bulunan parkların
çevresine güvenlik amacıyla panel çit yapılmıştır.

PİKNİK MASASI, OTURMA BANKI TEMİNİ
Muhtelif park, bahçe, meydan, cami bahçesi, okul bahçesi ve caddelere 35 adet piknik masası, 120 adet
oturma bankı, 80 adet beton saksı temin edilerek yerlerine konulmuştur.
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YARHİSAR ARAZİ DÜZENLEMESİ
Yarhisar Mahallesinden bulunan Belediyemize ait 4.759 m2 arsa dozerle tesviye edilerek çalılıkları temizlenmiş
ve hali hazır haritası çıkarılmıştır.

KAMYONET ALIMI
Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 1 adet çift sıra kabinli açık kasa kamyonet ihale yoluyla 188.750-TL bedelle
temin edilerek hizmete sunulmuştur.
FAALİYETLER
FİDAN, ÇALI, ÇİÇEK FİDESİ DİKİMİ İŞLERİ
Belediyemiz sorumluluğundaki parklara, bahçelere, meydanlara, refüjlere ve muhtelif alanlara aşağıdaki
tabloda bulunan bitkiler dikilerek yıl boyunca bakımları yapılmıştır.
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SULAMA İŞLERİ
Mevcut parkların büyük bir kısmında otomatik sulama sistemi bulunmaktadır. Sulama sistemi olmayan parklar
ile; fidanlar, çalı bitkileri, mevsimlik çiçekler ve çimler Müdürlüğümüze ait yeni alınan 3 Tonluk sulama tankeri
ve 18 Tonluk büyük tanker ile sezon boyunca sulanmıştır.

ÇİM BİÇME İŞLERİ
Bütün çim alanlar 4 adet çim biçme makinesi ve 6 adet motorlu tırpan ile biçilmiştir.

ÇİM ALAN TANZİMİ İŞLERİ
Çim alan olarak belirlenen yerlere bitkisel toprak çekilmiş, tesviye edilmiş ve tohum ekilerek çimlendirilmiştir.
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YABANCI OTLARLA MÜCADELE İŞLERİ
Şehir merkezindeki yangın tehlikesi olan otluk alanlar, yol kenarları, boş arsalar traktör arkası ot biçme
makinesiyle biçilmiştir. Tretuvarlarda ve sert zeminlerde çıkan yabancı otlar motorlu tırpanla biçilmiştir.
Çiçeklik alanlar ve fidan dipleri çapalanmıştır.

BUDAMA İŞLERİ
Belediyemiz sorumluluğundaki park, meydan, cadde ve sokaklarda bulunan ağaçlar budanmış, çeşitli
nedenlerle kuruyan veya devrilenler kesilmiştir.

İLAÇLAMA İŞLERİ
Park, yeşil alan, cadde ve sokaklarda bulunan ağaçlar, çalılar, güller ve çiçekler mantari hastalıklara ve zararlılara
karşı ilaçlanmıştır.
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KANAL TEMİZLİĞİ
Yenigün, Çayır, Yılmaz ve Tabakhane Mahallelerinden geçen kanalın içinin otları temizlenmiştir.

PARK AYDINLATMA, OTURMA ELEMANLARI, ÇOCUK OYUN GRUBU TAMİR İŞLERİ
Parklardaki çocuk oyun gruplarının kırılan, kopan kaydırakları, salıncakları v.b. değiştirilmiş ve tamir edilmiştir.
Kırılan, bozulan aydınlatma elemanları, oturma grupları, açık alan spor aletleri tamir edilmiştir.

RESMİ KURUMLARA YAPILAN İŞLER
İlçemiz sınırlarında bulunan Jandarma Komutanlığı, Askeri Lojmanlar, Cezaevi, Adiye, Diş Polikliniği, Emniyet
Müdürlüğü, Çarşı Karakolu, Devlet Hastanesi, Organize Sanayi Bölgesi Tır Parkı, Kuran Kursları,Yüzüncü Yıl Camii,
İlhan Pestil Camii, Toki Camii, Sinanpaşa Külliyesi ve Camii, Fatih Cami, Çarşı (Balibey) Cami, Süleymanpaşa
İlkokulu, Sağlık Meslek Lisesi, Yenişehir Anaokulu, Şemakievi Müzesi, Şişe Cam Meslek Lisesi, Hüma Hatun
Meslek Lisesi, Yunus Bal Ortaokulu, Koç Ortaokulu, Toki Orhangazi Ortaokulu, Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi,
Söylemiş İlkokulu, Çelebi İlkokulu, Subaşı Ortaokulu, Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksek Okulu, Yesaş
Ekmek Fabrikası bahçelerinin çim biçme, yabani ot temizliği ve budama çalışmaları yapıldı.
DİĞER BAKIM İŞLERİ
Karaamca, Karacaali, Gökçesu, Beypınar, Orhaniye, Cihadiye, Selimiye, Menteşe, Koyunhisar, Köprühisar,
Yolören, Söylemiş, Çardak, Mecidiye Mahallelerinde çocuk oyun alanları ve muhtelif alanlarda çıkan yabani
otlar temizlendi.
Muhtelif yerlerde tehlike arzeden ağaçlar budandı, kurumuş olanlar kesildi.
Uedaş tarafından elektrik tellerine değen ağaçların budanması sonucu çıkan dallar toplandı.
Kıblepınar ve Selimiye Mahallesinde bulunan şehitliklerin bakımı, ot temizliği ve çiçeklendirmesi yapıldı.
İlçe Mezarlığındaki şehitliğin yabancı ot temizliği yapıldı.
Bilecik Caddesi genişletilmesi kapsamında yol kenarında bulunan ağaç ve çalılar temizlendi.,
Mezbaha yanında bulunan ve ömrünü tamamlayıp Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından kesim kararı alınan elma
bahçesi temizlendi.
Muhtelif yeşil alanlara 6 adet kedi evi yaptırılarak konulmuştur.
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DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
Müdürlüğümüzce;
• 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeler Kanununa göre Tüm Müdürlükler
tarafınca Teknik Şartnamesi hazırlanan mal, hizmet, yapım ihale dosyalarının kontrolü yapılmış ihale dosyaları
Ekap sayfasına girilerek hazırlanmış,
• Tüm birimlerin ihtiyacı olan temizlik malzemesi alımı yapılarak ilgili birimlere teslim edilmiş,
• Belediye hizmet binalarının talep edilen işlerle ilgili bakım onarım tamir ve tadilatı yapılmış,
• Belediye bağlı birimlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri maksadıyla ihtiyaç duydukları malzeme-lerin satın
alma yolu ile karşılanması faaliyetleri yürütülmüş, ihtiyaçların zamanında istenen miktar ve kalitede satın
alınmaları sağlanmış,
• Satın alınacak, üretilecek ve tamir ettirilecek tüm malzemeler için gerekli idari ve teknik şartnameyi
kullanan veya talep eden birimlere hazırlatılması veya temin edilmesi sağlanmış,
• Belediyemize bağlı birimlerin sarf malzemesi ihtiyaçları için alım yapılmış,
• Belediye hizmet binalarının ısıtma ve soğutma v.b. sistemlerinin periyodik bakımları ve tamiratları
yaptırılmış, ihtiyaca göre yeni alımlar gerçekleştirilmiştir.
• Belediyemize ait iş makineleri ve araçların akaryakıt ihtiyaçları karşılanmış, hizmet binalarının elektrik, su,
doğalgaz v.b. tüketimleri takip edilmiş düzenli olarak harcamaları yapılmıştır.
• Belediyemize ait hizmet araçlarının zorunlu trafik sigortaları muayene ve periyodik bakımlarıyla alakalı
gerekli işlemler ilgili müdürlüklerle koordineli şekilde sağlanmıştır.
• Salgın hastalık ile mücadele kapsamında Belediyemiz hizmet binalarına gerekli maske, eldiven   gibi
koruyucu malzemeler ve gerekli kolonya dezenfektan ve aparatları alınarak tüm personelimizin hizmetine
sunulmuştur.
• Belediyemize ait birimlerde kullanılmak üzere muhtelif kırtasiye malzemesi, ihtiyaçları karşılanmıştır.
• Salgın hastalık ile mücadele kapsamında nüfus yoğunluğunun olduğu bölgelerde kullanılmak üzere
dezenfektan ve aparatlarının konulması bilgilendirme afişlerinin asılması sağlanmıştır.
Belediye Hizmet binaları bakım onarım ve tadilatları
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Temizlik İşleri Şantiyesi Doğalgaz ve Isıtma Sistemi Yapımı

Ayaz Mahalle konağı kazan dairesi yenilenmesi

İHALE SERVİSİ ÇALIŞMALARI
2020 yılında mal alımları, hizmet alımları ve yapım işleri işlemleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre açık
ihale usulü, yoluyla yapılmıştır. Bu amaçla, toplam 11 adet ihtiyaç açık ihale usulüyle temin edilmiş ve toplam
9.062.549,46-TL tutarlı sözleşme imzalanmıştır.
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Müdürlüğümüzce sözleşme imzalanan ihaleler;
AKARYAKIT ALIMI:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, Yenişehir Belediyesi hizmet araçları ve iş makinelerinin ihtiyacı için
130.000 Lt motorin (Eurodizel)   mal alımı işi için 13/12/2019 tarihinde gerçekleştirilmek üzere 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanunu Madde  19 açık ihale usulü ile ihale açılmıştır. 26/12/2019 tarihinde 712.400,00-TL bedelle
Yüklenici ile birim fiyatlı sözleşme imzalanmıştır. Mal alımı işi ihtiyaca göre sipariş tarihinden itibaren 3 (üç)
işgünü içerisinde peyder pey 31.12.2020 tarihine kadar 119.424 Lt olarak gerçekleştirilmiştir.
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İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri
Yenişehir  Belediyesinde çalışan memur, sözleşmeli personel ve işçi personelin; özlük hakları ile ilgili işlemleri
yapmak, personeli tabi olduğu kanunlar hakkında bilgilendirmek, bilinçlendirmek etkin ve verimli çalışması
amacıyla, belediye personeli için gerekli hizmet içi eğitim çalışmalarını yapmak ve en uygun çalışma koşullarını
oluşturmak için faaliyetler yürütmektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü kurulduğu 16 Mart 2020 tarihinden itibaren görev ve sorumluluk
alanındaki memur, sözleşmeli, işçi personelin özlük işlemleri yapmış, 78 kişinin “Diksiyon, Spikerlik ve
Sunuculuk  Eğitimi” alması sağlanmış 7 personelin işe giriş, 6 personelin de işten ayrılış işlemleri yapılmıştır.
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SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri
T.C. Yenişehir Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, T.C. Yenişehir Belediye Başkanlığı’nın amaçları,
prensip ve politikaları ile bağlı bulunan ilgi yürürlükteki mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar
çerçevesinde, Başkanlık makamının emir ve talimatları doğrultusunda Belediyemizin hizmet alanı kapsamında
bulunan mahallerde T.C.Anayasasında yer alan ‘’Sosyal Devlet’’ anlayışı ile çalışmak.  
5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyenin görev ve yetki sorumlulukları bölümünde 14. Maddenin (a)
ve (b) fıkrasında yer alan hizmetleri yapmak ve uygulamak suretiyle ilçe halkı içinde mağdur, engelli, yaşlı,
düşkün, dar gelirli, kimsesiz ve korunmaya muhtaç vatandaşlarımıza her türlü sosyal hizmet ile ayni ve nakdi
yardımlarda bulunmak, yardımların tespit ve takibini yapmak. Bu işlemleri bağlı olduğu kanun ve mevzuata
uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlamakla yükümlüdür.
B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 16/03/2020 tarihinde kurulmuş olup; 2020 yılı faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.
Sıcak Yemek Projesi: 95 aileden 145 kişiye 33817 kap sıcak yemek
Haftanın 6 günü 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan ilçemizde yaşayan 95 aileden 145 kişiye 33817 kap
sıcak yemek dağıtımı yapılmıştır. Sıcak yemek alan her aileye kişi başına 1 ekmek olmak üzere ekmek de
verilmektedir.
Ayrı çeşitli sebeplerle (tansiyon, şeker vb.) yemek istemeyen 65 yaş üstü kişilere sıcak yemek dağımı esnasında
her gün ihtiyaçları kadar ekmek de bırakılmaktadır.

Erzak Paketi Dağıtımı: 2794 adet
Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımıza 1893 merkez 901 kırsal mahallelerimizde olmak üzere toplam 2794 adet erzak paketi
dağıtımı yapılmıştır.
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Ülkemizde toplum sağlığını tehdit eden Korona Virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa
çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan ihtiyaç sahibi 300 hanede toplam 430 ihtiyaç sahibi
vatandaşımıza; yaş sebze ve meyve, kahvaltılık ürünler ile temel gıda içeren gıda paketleri teslim edilmiştir.

İçişleri Bakanlığı tarafından Corona virüsü salgınına karşı tedbir amaçlı olarak ilan edilen 2 günlük sokağa
çıkma yasaklarında Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri personeli yoğun mesai yaptı. Vatandaşların en temel
ihtiyaçlarından olan ekmek, ilaç, su vb. gibi ürünlerin temininde vatandaşlarımızın hiçbir şekilde mağdur
edilmemesi için çalıştı.

Şarküteri (Et, süt, yumurta vb.): 746 adet
Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımıza özellikle çocuğu olan ve evlerinde kronik rahatsızlıkları olan ailelere erzak paketlerini yanında
et, süt, yumurta, vb. malzemeler verilmiştir. 572 merkez, 174 kırsal mahallelerimizde olmak üzere toplam 746
adet şarküteri paketi dağıtımı yapılmıştır.
Meyve Sebze: Dağıtımı: 374 adet
Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımıza özellikle 65 yaş üstü ailelere erzak paketlerinin yanında yaş meyve ve sebze dağıtımları da
yapılmıştır.

82

Ekmek Fişi Yardımları: 49295 adet ekmek
Korona virüs salgını kapsamında 08 Mart- 31 Mayıs tarihleri arasında 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi 76 ailenin
evlerine ekmek bırakılmıştır. Ayrıca toplam 230 aileye her ay düzenli ekmek kartı verilmektedir. (Ekmek
kartlarında 25 adet ekmek bulunmaktadır.)
Kıyafet Yardımları: 237 adet
İhtiyaç sahibi ailelere Yenişehir Belediyesi Sevgi Mağazasına bağışlanan kıyafetlerden 30 aileye 237 adet
kıyafet, bot, mont, ayakkabı, eşofman vb. yardımı yapılmıştır.
Hasta Yatağı Yardımları: 16 adet
Yenişehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne teslim edilen hasta yatakları Belediyemize müracaat
eden yatalak, felçli, ameliyatlı vb. durumlardaki ihtiyaç sahibi 16 kişiye teslim edilmiştir.
Tekerlekli Sandalye Yardımları: Manuel 7 adet, Özel Gereksinimli 1 adet
Çeşitli sebeplerle ihtiyacı olan 7 kişiye manuel tekerlekli sandalye, serebral palsi ve skolyoz hastası olan 2
yaşındaki çocuğa özel gereksinimli tekerlekli sandalye yardımı yapılmıştır.

Walker (Yürüteç) Yardımı: 3 adet
Ameliyat vb. sebeplerle walker (yürüteç) ihtiyacı olan 3 kişiye walker yardımı yapılmıştır.
Beyaz Eşya Yardımları: 4 adet
İlçe merkezinde ihtiyaç sahibi 1 aileye buzdolabı, kırsal mahallelerde evleri yanan ailelere 1 buzdolabı, 1 set
üstü ocak, 1 çamaşır makinesi teslim edilmiştir.

83

Hoşgeldin Bebek Hediyesi Dağıtımı: 91 adet
“Sevdamız Yenişehir’e Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında merkez ve kırsal mahallelerimizde 91 yeni doğan
bebeği olan aileyi ziyaret ederek hediyelerimizi verdik.

Covid 19 Günlük Pozitif Vakalara Hijyen Paketi ve C Vitamini Takviyesi: 225 kişi
03 Aralık 2020 tarihinden itibaren ilçemiz merkezinde ikamet eden covid 19 testi pozitif olan 225 kişiye hijyen
paketi ve c vitamini takviyesi dağıtılmıştır.

Maske ve Kolonya Dağıtımı: 3000 adet
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılının yüz yüze eğitimlere yeni sınıfların ilavesiyle öğrenci sayısını arttıran eğitim
kurumlarına maske ve kolonyadan oluşan 3000 adet hijyen paketleri dağıtıldı.
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15 Nisan 2020 Çarşamba günü, 71 mahalle muhtarına maske dağıtımını yapıldı.

Korona virüsü ile mücadele kapsamında 17 Nisan 2020 Cuma günü vatandaşlara maske dağıtımı yapıldı.
Sinanpaşa Külliyesinde üretilen Belediye personeli tarafından maskeler sokak sokak ev ev gezilerek dağıtıldı.
84.000 adet ÜCRETSİZ maske dağıtımı yapıldı

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapatılarak,
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yeniden faaliyete geçirilen işyerleri arasında yer alan Berber ve Kuaför Salonlarına
maske dağıtıldı.
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Meyve İkramı: İlçemizde görev yapan sağlık çalışanları, itfaiye personeli ve emniyet,jandarma personeline
korona virüs salgınının yoğun olduğu dönemlerde meyve ikramında bulunduk.

Tablet Yardımları: Yüz yüze eğitime pandemi nedeniyle ara verilmesinden sonra geçilen uzaktan/online eğitim
çalışmalarında öğrencilerimizin mağdur olmaması için imkanlarımız ölçüsünde vatandaşlarımızla birlikte
başlattığımız eğitime destek kampanyası ile 325 öğrencimize ulaşmış bulunmaktayız.
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İŞKUR HİZMET NOKTASI FAALİYETLERİ

HİLAL MASA FAALİYETLERİ
Vatandaşlarımızın resmi işlemleri, istek ve sorunlarını çözebilmesi amacıyla Hilal Masa kurulmuş olup;
153 Alo Danışma Hattı Hilal Masa bünyesine alınarak Belediye bünyesinde geliştirilen Hilal Masa yazılımı
ile tüm birimlerin bilgisayar sistemlerine sorunlar anında iletilmekte ve sorunların çözümü hızlı bir şekilde
sağlanmaktadır. 2020 yılı içinde şahsen, telefon ile ya da www.bursa-yenisehir.bel.tr adresinden Hilal Masaya
1243 başvuru gelmiş 1233 başvuru tamamlanmış 10 başvuru da devam etmektedir.
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IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
• Açık ofis şeklinde çalışan birimlerin varlığı ve vatandaşla kolay iletişim kurulması
• Bilgisayar alt yapısı ve kullanılan programlarının ihtiyacı karşılayabilmesi ve güncel tutulması
• Çalışmalar için gerekli malzemelerin yeterli miktarda temin edilebilmesi
• Fiziki ve insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına hassasiyet gösterilmesi
• Halka hizmet anlayışına ve kurumun temel değerlerine sahip çıkan personelin varlığı
• İdari ve teknik personelin yeterli bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olması
• Kadastro ve İmar Planının sayısal halde bulunması
• Kent estetiği, çevre ve yeşil alanları konusuna önem verilmesi
• Kurumsal işleyişte çevre bilincine sahip bir anlayışın olması
• Personele sahip çıkan ve destekleyen üst yönetimin olması
• Seçim beyannamesinde belirtilen sosyal ve kültürel etkinliklere önem vermesi
• Sosyal tesis ve spor tesisi alanlarımız yeterli alan büyüklüğüne ve kapasiteye (üye, müşteri, misafir ağırlama sayısı
açısından) sahip olması
• Şehir merkezinde tüm spor etkinliklerinin yapılabileceği tesis yapımının devam etmesi
• Teknoloji Kullanımının Yaygın Olması
• Vatandaşla diyalog ve ilişki kurma kapasitesinin yüksek olması
• Birimler arası koordinasyon ve iş birliğinin yüksek olması
• Çalışan tüm personelin istek ve sorunlarının yönetici kadro tarafından çözüme kavuşturulması
• Araçların kiralama yöntemi ile ihtiyaca göre seçilebilmesi
B-  Zayıflıklar
• Atık getirme merkezinin olmaması
• Bazı alanlardaki makine ekipman mevcudunun yetersiz olması.
• Belediye Gelirlerinin yetersiz olması
• Belediye hizmet binalarının ayrı yerde olması
• Çöp aktarma istasyonunun olmaması nedeni ile maliyetin artması
• Emeklilik süresi yaklaşan personel sayısın çok olması
• Hizmet içi eğitimlerin yetersiz olması
• Hizmet verilen binalarda bütünlük olmaması
• İmar planında eski mahallelerde yeterli yeşil alan bulunmaması
• Makine parkının yetersiz olması
• Nitelikli personel sayısının yetersiz olması
• Sahada çalışan personel yetersizliği
• Kurs sayısı ve çeşidinin az olması
• Hukuk biriminin olmaması
• Hizmet verilen binamızın yetersiz olması
• Belediyemizde görevlendirilmiş yapı kontrol ekibinin bulunmaması.
• Sokak hayvanları için Veteriner hekimi ve barınağın olmaması
• Arşiv alanının olmaması
• İlçe merkezinde otopark alanlarının yetersiz olması
• Tarım sezonunda mevsimlik tarım işçilerinin düzensiz bir şekilde çadır bölgeleri oluşturmaları
• Toplumun çevreyle ilgili farkındalık çalışmalarının yetersizliği
• Vergi ve bazı alacaklara ilişkin çok sık yapılandırma kanunları çıkması
• Geçici koruma statüsündeki göçmenlerin izinsiz işyerleri açması ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek ürünleri
sunmaları
• Sınırların büyümesi nedeniyle hizmetlerin ulaştırılmasında zorluklar yaşanması
• Bakanlık tarafından bölgesel planların yapılmamış olması verilen ekonomik desteklerin yetersiz olması
• Sanayi, işletme vb. yerlerde oluşan her türlü atığın bertarafının düzenli bir şekilde yapılmaması
• Sosyal yaşam alanlarında bulunan kent mobilyalarına ve bitkilere vatandaşlar tarafından zarar verilmesi
• Gençler arasında madde bağımlılığı oranın artması
• İnegöl Organize sanayi bölgesi atıklarının tarımsal sulama kaynaklarına karışması

C- Değerlendirme
İdaremiz yukarıda açıklanan zayıf yönlerine rağmen 2020 yılında kapasitesinin üzerinde bir çalışma ile görevini
layıkıyla yapma gayretinde bulunmuştur.

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler İdare yöneticisi [9] olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü,
kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol
süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst
yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2020 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve
doğru olduğunu teyit ederim. Yenişehir Belediye Başkanlığı. 31/03/2021

Tuncay FİLİZ
Mali Hizmetler Müdürü

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

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI [3]
Üst yönetici benden önceki yönetici/yöneticilerden almış olduğum bilgiler” ve yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve
iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine
ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile
Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. [4]
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını
beyan ederim. [5] Yenişehir Belediye Başkanlığı.    31/03/2021

Davut AYDIN
Belediye Başkanı

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

